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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa Korea adalah jenis bahasa terisolasi, yang artinya tidak ada hubungan 

dengan bahasa lain. Sebagai bahasa asing, bahasa Korea tidak sepopuler bahasa 

Mandarin atau bahasa Jepang [16]. Sekarang bahasa Korea menjadi semakin populer 

akibat korean wave, istilah untuk menyebarnya budaya Korea Selatan ke negara-

negara lain, karena itu semakin banyak orang yang membutuhkan belajar bahasa 

Korea [17]. Disebutkan juga di femina.co.id [4] bahwa demam serial drama dan film 

Korea ternyata juga memicu tumbuhnya tempat kursus dan sekolah yang 

menawarkan program bahasa Korea. 

Bagi yang baru mempelajari bahasa Korea, sulit untuk mempelajari cara 

melafalkan dan bagaimana bunyi suatu huruf. Masalah tersebut bisa dipecahkan 

dengan teknik pengenalan pola. 

Teknik pengenalan pola bertujuan untuk melakukan klasifikasi suatu objek ke 

dalam satu kelas tertentu berdasarkan pola yang dimilikinya. Sehingga dapat dipakai 

untuk memecahkan suatu masalah seperti mengenali tulisan tangan, tanda tangan, dan 

wajah. Salah satu algoritma paling sederhana yang biasa digunakan dalam 

pengenalan pola adalah template matching [2]. 

Template matching adalah salah satu teknik dalam pengenalan pola dengan 

mencocokan setiap bagian dari suatu citra dengan citra yang menjadi acuan. Teknik 

ini sederhana dan mudah diimplementasikan, tapi bisa dikembangkan menjadi alat 

yang fleksibel dalam tugas pengenalan [3]. 

Template matching ini juga sudah dipakai untuk melakukan tugas-tugas 

pengenalan objek lain seperti pengenalan wajah [3], bahasa tubuh [7], pengenalan 

plat nomor kendaraan [9], karakter huruf Urdu [10], karakter huruf Musnad [14], dan 

pengenalan kecacatan pada PCB [19]. 

Sebelum melakukan pelatihan dan pengenalan, sistem ini terlebih dahulu 

melakukan preprocessing yaitu smoothing, grayscaling, dan thresholding. 
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Dilatarbelakangi hal tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

tentang pengembangan sistem yang dapat mengenali karakter Hangeul dengan judul 

“Pengenalan Karakter Alfabet Hangeul dengan Template Matching”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengenali tulisan karakter Hangeul 

dan menampilkan cara melafalankan dan cara mengucapkannya? 

2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma template matching untuk 

mengenali tulisan karakter Hangeul? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem yang dapat mengenali tulisan karakter Hangeul dan 

menampilkan cara melafalkan dan cara mengucapkannya. 

2. Mengimplementasikan algoritma template matching untuk mengenali tulisan 

karakter Hangeul. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakter yang dikenali berupa satuan karakter bukan satu suku kata dalam 

sistem Hangeul. 

2. Karakter yang dikenali hanya huruf dasar yang terdiri dari karakter tunggal, 

bukan konsonan ganda atau konsonan rangkap. 

3. Citra yang dibaca hanya citra gambar dengan format jpg/jpeg. 

4. Ukuran citra gambar masukan tidak lebih dari 200x200 pixel. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Berikut ini merupakan metode penelitian dalam menyelesaikan masalah dan 

mencapai tujuan: 
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1. Pengumpulan data 

a. Studi Literatur 

b. Studi Pustaka 

2. Pengembangan sistem 

Pada penelitian ini metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan 

adalah pemrograman berorientasi objek dengan model linear sequential atau 

disebut juga waterfall, berikut ini adalah gambar tahapan waterfall [13]: 

 

Gambar 1.1 Model Linear Sequential atau Waterfall  

a. Analisis 

Proses mengumpulkan domain informasi untuk perangkat lunak, termasuk 

juga fungsi yang diperlukan, perilaku, performa, dan antarmuka. 

b. Perancangan 

Proses menerjemahkan kebutuhan sistem dari tahap analisis menjadi 

representasi perangkat lunak yang bisa digunakan untuk tahap 

implementasi. 

c. Implementasi 

Proses menerjemahkan hasil perancangan ke dalam bentuk yang dapat 

dibaca oleh mesin.  

d. Pengujian 

Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, untuk 

mencari error dan memastikan masukan yang diberikan pada perangkat 

lunak akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II landasan teori, berisi uraian tentang teori-teori yang mendukung 

dalam pembangunan sistem ini. 

3. Bab III analisis sistem, berisi mengenai analisis masalah, deskripsi sistem, 

kebutuhan sistem, diagram use case, skenario use case, diagram class tahap 

analisis, diagram sequence, analisis kebutuhan perangkat, dan perancangan 

antar muka. 

4. Bab IV perancangan sistem, berisi mengenai perancangan sistem yang akan 

dibangun berdasarkan hasil analisis. Perancangan ini meliputi diagram 

sequence, diagram class tahap perancangan, perancangan antarmuka, dan 

perancangan arsitektur. 

5. Bab V implementasi dan pengujian sistem, berisi tentang hasil 

implementasi dan pengujian sistem. 

6. Bab VI penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 


