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Abstrak: Di masa pandemi, banyak kegiatan yang semula dilakukan dengan tatap muka dijadikan 

tatap maya dikarenakan untuk mengurangi penyebaran virus. Dalam melakukan kegiatan tatap 

maya, aplikasi video conference banyak digunakan untuk pertemuan dan melakukan kegiatan 

seperti pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran, terkadang guru ataupun dosen susah 

dalam mengamati apakah peserta itu paham atau tidak. Pada penelitian ini, digunakan dataset dari 

KDEF yang memiliki tujuh buah kelas. Untuk mengetahui ekspresi dari peserta, dibuatlah sebuah 

model menggunakan Convolution Neural Network yang dapat mendeteksi ekspresi wajah 

manusia. Convolution neural network yang dibuat ini memiliki kontribusi di mana model yang 

digunakan adalah YOLO-face yang disambung secara pipeline dengan CNN untuk klasifikasi yang 

memiliki arsitektur Alexnet dan modifikasi dari Alexnet tersebut. Cara kerja dari model ini adalah 

gambar di proses ke dalam YOLO-face kemudian hasil dari YOLO-face dipakai oleh CNN 

klasifikasi untuk dapat mengklasifikasikan ekspresi wajah dari peserta. Kemudian foto akan 

diklasifikasikan menggunakan modifikasi CNN dari arsitektur Alexnet. Didapatkan akurasi 

sebesar 0,94 saat training, precision sebesar 0,92 saat training, dan recall sebesar 0,96 saat 

trainng. Pada penelitian ini, wajah berhasil dideteksi dan diklasifikasikan ekspresi yang ada pada 

wajah. Untuk perkembangan selanjutnya perlu adanya optimasi dan peningkatan akurasi dari 

model agar mampu mengklasifikasikan ekspresi wajah dengan baik. 

 

Kunci Utama: Ekspresi Wajah, Pembelajaran Daring, Convolution Neural Network, You Only 

Look Once, Alexnet 

 

          

Abstract: During the pandemic, many activities that were originally carried out face-to-face were 

turned into virtual face-to-face due to reducing the spread of the virus. In conducting face-to-face 

activities, video conferencing applications are widely used for meetings and conducting activities 

such as learning. To support learning, sometimes teachers or lecturers find it difficult to observe 

whether the participants understand or not. In this study, used a dataset from KDEF which has 

seven classes. To find out the expressions of the participants, a model was made using the 

Convolution Neural Network that can detect human facial expressions. This convolution neural 

network has a contribution where the model used is a YOLO-face which is pipelined with CNN for 

classifications that have Alexnet architecture and modifications of Alexnet. The workings of this 

model is that the image is processed into a YOLO-face then the results from the YOLO-face are 

used by CNN classification to be able to classify the facial expressions of the participants. Then 
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the photos will be classified using a CNN modification of the Alexnet architecture. The accuracy 

is 0.94 during training, precision is 0.92 during training, and recall is 0.96 during training. In this 

study, the face was successfully detected and classified the expressions on the face. For further 

development, it is necessary to optimize and increase the accuracy of the model in order to be able 

to classify facial expressions properly. 

 

Keywords : Facial Expression, Online Learning, Convolution Neural Network, You Only Look Once, 

Alexnet. 

 

1. PENDAHULUAN 

Di masa Corona Virus Disease (Covid-19) 

seperti ini, masyarakat perlu melakukan 

pembatasan sosial agar masa penyebaran Covid-

19 ini dapat terhentikan. Pembatasan sosial ini 

membuat banyak pekerjaan dan pengajaran 

dilakukan melalui rumah (Work From Home). 

Oleh sebab itu, sistem pembelajaran yang semula 

dilakukan dengan tatap muka antara pengajar dan 

murid harus berubah menjadi daring (online). 

Pengajar dan murid yang semula dapat bertatap 

muka sekarang harus menggunakan aplikasi 

komunikasi menggunakan video seperti Zoom, 

Google Meet, dan lain-lain untuk melaksanakan 

pembelajaran.  Pembelajaran yang dilakukan 

secara daring ini memiliki tantangan yang besar, 

baik itu dari sisi Lembaga pendidikan maupun 

siswa-siswi dan mahasiswa [1] di mana tantangan 

tersebut salah satunya adalah murid-murid dapat 

memahami apa yang diajarkan oleh pengajar 

melalui aplikasi tersebut.  

Ekspresi wajah merupakan salah satu cara 

untuk manusia dapat berkomunikasi non-verbal di 

mana ekspresi wajah tersebut dapat menunjukkan 

berbagai macam emosi positif maupun negatif 

[2]. Ekspresi wajah adalah perubahan wajah yang 

dialami saat terjadi perubahan emosi seseorang. 

Terkadang ekspresi wajah seseorang itu tidak 

dapat di kontrol oleh seseorang sehingga Ekspresi 

yang muncul tersebut akan menggambarkan 

emosi seseorang saat itu. Dengan mengetahui 

ekspresi wajah seseorang kita dapat mengetahui 

apa saja yang dirasakan oleh seseorang tersebut.  

Guru atau dosen yang mengajar 

menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet 

hanya dapat melihat wajah murid-muridnya dari 

balik layar. Jika dalam keadaan tatap muka, maka 

guru ataupun dosen dapat mengetahui muridnya 

paham dengan materi yang diajarkan dengan 

membaca ekspresi wajah dari pada muridnya 

secara langsung. Namun dengan beralihnya 

pengajaran secara daring, maka guru dan dosen 

akan lebih susah dalam melihat wajah murid-

muridnya secara langsung. Berdasarkan dari 

permasalahan tersebut, perlu adanya pengenalan 

ekspresi wajah manusia [3]–[6] untuk mengetahui 

emosi yang dirasakan oleh murid-muridnya saat 

pelajaran dilakukan.  

Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

diusulkan sebuah metode pipeline untuk 

melakukan deteksi ekspresi wajah manusia 

menggunakan Convolutional Neural Network 

(CNN) pada citra pembelajaran daring. Metode 

pipeline yang akan digunakan adalah You Only 

Look Once (YOLO) [7] untuk mendeteksi wajah 

manusia yang ada di aplikasi Zoom atau Google 

Meet. Cara kerja dari penelitian ini secara singkat 

adalah tampilan dari Zoom atau Google Meet 

akan dijadikan sebagai citra masukan untuk 

YOLO. YOLO akan mendeteksi wajah yang 

tampak pada citra tersebut. Wajah hasil deteksi 

YOLO kemudian akan dipakai sebagai citra 

masukan untuk CNN. CNN akan 

Gambar 1. Alur Sistem 
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mengklasifikasikan ekspresi wajah yang 

ditunjukkan oleh hasil deteksi wajah pada YOLO. 

Setelah wajah akan pada citra akan ditandai 

menggunakan kotak dan kelas ekspresi wajah 

yang di prediksi oleh CNN. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

data dan metode penelitian 

 

2.1 Data 

Pada penelitian ini menggunakan dataset 

Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF). 

Dataset ini memiliki tujuh buah kelas yang 

menggambarkan emosi pada manusia. Ketujuh 

kelas tersebut adalah afraid, angry, disgusted, 

happy, neutral, sad, dan surprised dengan jumlah 

data 4900 [8]. Data ini akan digunakan sebagai 

data training untuk membangun model 

convolution neural network untuk klasifikasi 

emosi hasil deteksi wajah dari YOLO-face. 

 

2.2 You Only Look Once (YOLO) – face 

You only look once merupakan salah satu 

metode deteksi objek yang merupakan state-of the 

art. YOLO sendiri melakukan objek deteksi 

dengan cara membagi gambar masukan menjadi n 

x n bagian kemudian masing-masing bagian akan 

dicek oleh convolution neural network untuk di 

deteksi objek yang ada di dalam bagian tersebut. 

Dari hasil convolution tersebut akan didapatkan 

banyak bounding box yang menandai objek dan 

memberikan label pada masing-masing bounding 

box tersebut. Untuk mengoptimasi hal tersebut, 

digunakan metode intersection over union dan 

non maximum suppression untuk mengeliminasi 

bounding box yang kurang optimal [7], [9]. 

YOLO sendiri telah memiliki banyak 

perkembangan mulai dari YOLO, YOLO v2, 

YOLO, v3, dan YOLO v4. Setiap pengembangan 

YOLO melakukan optimasi dalam hal realtime 

detection dan juga meningkatkan presisi 

bounding box terhadap objek.  

Pada penelitian ini digunakan YOLO-face 

yang merupakan hasil pelatihan YOLO v3 

menggunakan datasets WIDER FACE [10]. 

Sehingga YOLO-face dapat digunakan untuk 

mendeteksi wajah pada gambar.  

Dari gambar 1, foto screenshot hasil dari 

video conference akan di pakai sebagai masukan 

untuk YOLO-face untuk dideteksi wajah yang ada 

pada gambar tersebut dan memberikan bounding 

box. Kemudian sistem akan memotong wajah 

Gambar 3. Desain Arsitektur CNN 

Gambar 2. Desain Arsitektur Alexnet 
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yang didapat berdasarkan lokasi bounding box 

yang telah di dapatkan. Sehingga didapatkan 

potongan-potongan wajah satu per satu dari 

peserta yang ada pada video conference tersebut. 

 

2.3 Convolution Neural Network  

 

Convolution neural network merupakan 

salah satu metode machine learning yang 

menerapkan deep learning sehingga citra dapat di 

klasifikasikan langsung tanpa perlu melakukan 

ekstraksi fitur [11].  

Pada penelitian ini, hasil dari yolo-face 

adalah potongan wajah dari masing-masing 

peserta pada video conference. Hasil tersebut 

kemudian dipakai sebagai masukan untuk model 

kedua yaitu convolution neural network yang 

digunakan untuk klasifikasi emosi pada wajah. 

Pada gambar 1, dijelaskan bahwa CNN untuk 

klasifikasi ini akan dilatih dengan data dari 

KDEF. Untuk CNN ini akan digunakan dua buat 

CNN yaitu Alexnet [12] dan CNN peneliti 

modifikasi dari Alexnet. Model Alexnet memiliki 

desain arsitektur seperti gambar 2. Arsitektur 

Alexnet memiliki delapan layer yaitu lima layer 

convolution yang bertugas untuk melakukan 

ekstraksi fitur pada gambar dan 3 fully connected 

layer yang bertugas untuk melakukan klasifikasi 

dari hasil convolution layer. Model yang kedua, 

peneliti menggunakan Alexnet sebagai dasar 

kemudian untuk layer convolution ke tiga dan ke 

empat dihilangkan dan jumlah parameter dari 

masing-masing layer diubah jumlah kernel size 

dan jumlah kernel pada masing-masing layernya. 

Activation function yang digunakan untuk 

masing-masing hidden layer adalah RELU dan 

untuk layer luaran menggunakan activation 

function Softmax untuk mengklasifikasikan ke 

tujuh buah kelas yang ada pada ekspresi wajah. 

Gambar 4. Deteksi Wajah pada Video Conference Menggunakan YOLO-face 

Tabel 1. Hasil Evaluasi 
 Alexnet Modifikasi CNN 

Durasi latih 42:22 17:43 

Akurasi 0,58 0,94 

Loss 1,15 0,15 

Precision 0,48 0,92 

Recall 0,77 0,96 

Vall_akurasi 0,47 0,69 

Vall_Loss 4,91 1.86 

Vall_Precision 0,38 0,66 

Vall_Recall 0,67 0,71 
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Gambar 5. Akurasi Alexnet 

 

Gambar 6. Akurasi Modifikasi CNN 
 

3. HASIL DAN PEMBAHSAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dan 

pembahasan dari masing-masing bagian dari 

sistem 

3.1. You Only Look Once-Face 

Untuk penelitian ini menggunakan You 

Only Look Once (YOLO)-face yang telah di 

training menggunakan WIDER face. Pada gambar 

4 merupakan hasil deteksi wajah pada foto dari 

video conference. Dari foto yang di proses pada 

gambar 4 terdapat 34 wajah yang terdeteksi. Pada 

hasil tersebut didapatkan bounding box untuk 

setiap wajah yang berhasil di deteksi. Terdapat 

beberapa wajah yang tidak dapat terdeteksi akibat 

terpotong dan ukurannya terlalu kecil sehingga 

model YOLO-face tidak mampu mendeteksi 

dengan baik. Lokasi bounding box yang 

didapatkan kemudian akan dipakai untuk 

melakukan pemotongan wajah sehingga 

didapatkan potongan-potongan wajah yang 

kemudian akan dipakai untuk proses klasifikasi 

ekspresi wajah menggunakan Alexnet dan 

convolution neural network yang di modifikasi 

arsitekturnya. 

 

 

3.2. Convolution Neural Network 

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi wajah 

hasil dari potongan lokasi bounding box. Untuk 

klasifikasi digunakan Alexnet dan CNN yang 

arsitekturnya merupakan modifikasi dari 

arsitektur Alexnet yang dihilangkan beberapa 

layer dan mengurangi jumlah parameternya. 

Convolution neural network untuk 

klasifikasi ini telah dibuat arsitekturnya sesuai 

dengan gambar 2 dan 3. Pada fase training model, 

kedua model CNN tersebut dilatih menggunakan 

hyperparameter yaitu epoch yang digunakan 

sebesar 200, optimizer adam, loss function 

menggunakan categorical cross entropy, batch 

size 40, dan citra masukan diubah ukurannya 

menjadi 224 x 224 pixel. Dari hyperparameter di 

atas, model kemudian di latih dan di evaluasi  

menggunakan lama waktu latih, akurasi, 

presicion, dan recall. Pada gambar 5 merupakan 

hasil latih Alexnet. Didapatkan maksimal akurasi 

adalah 0,4 yang merupakan underfitting. Jika 

dilihat hasil akurasi antara akurasi training (biru) 

dan akurasi validasi (jingga), hasil validasi tidak 

terlalu jauh dengan training akan tetapi akurasi 

masih terlalu rendah. Hal ini disebabkan oleh 

jumlah layer dari Alexnet terlalu banyak yang 

menyebabkan model terlalu mendapatkan banyak 

fitur pada wajah dan menyebabkan klasifikasi 

pada fully connected layer menjadi tidak akurat. 

Model kedua yaitu hasil modifikasi 

Alexnet yang jumlah layer dan parameternya di 

kurangi ternyata menghasilkan akurasi yang jauh 

lebih tinggi dari pada model Alexnet. Dapat 

dilihat dari grafik hasil latih pada gambar 6. Dari 

gambar 6 didapatkan hasil latih model (biru) 

memiliki akurasi mendekati 1 dan hasil validasi 

model (jingga) hanya mencapai 0,7. Dari hasil 

beberapa percobaan modifikasi, model pada 

gambar 3 merupakan hasil yang optimal 

walaupun antara akurasi latih dan validasi masih 

memiliki perbedaan yang jauh. Dari grafik 

tersebut, model mampu menggeneralisasi lebih 

baik dari pada Alexnet. 

Pada tabel 1 dijelaskan secara detail terkait 

dengan hasil latih dari kedua model yang 

digunakan. Untuk durasi latih modifikasi CNN 

lebih cepat karena jumlah layer pada modfikasi 

CNN lebih sedikit dibandingkan dengan Alexnet. 

Dari hasil akurasi, precision dan recall, 

didapatkan hasil modifikasi CNN lebih tinggi 
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dibandingkan dengan Alexnet. Sementara loss 

dari modifikasi CNN memiliki loss yang lebih 

rendah dibandingkan dengan Alexnet. Dari hasil 

evaluasi tersebut, didapatkan model yang optimal 

selama training adalah modifikasi CNN yang 

memiliki akurasi rata-rata latih yaitu 0,94 dan 

validasi 0,69. Model modifikasi CNN akan 

dipakai sebagai CNN klasifikasi untuk hasil dari 

YOLO-face. Pada gambar 7 merupakan hasil 

pipeline dari YOLO-face dan modifikasi CNN. 

Model dapat memprediksi ekspresi dari masing-

masing wajah yang terdeteksi pada foto video 

conference tersebut. 

 

4. SIMPULAN 

Pembuatan model untuk mendeteksi 

ekspresi wajah pada foto video conference 

menggunakan metode pipeline YOLO-face dan 

convolution neural network dapat bekerja dan 

menghasilkan deteksi wajah serta ekspresi nya. 

Untuk CNN yang digunakan untuk klasifikasi 

menggunakan modifikasi arsitektur dari alexnet 

dengan cara mengurangi jumlah layer dan 

parameter. Didapatkan akurasi sebesar 0.94 saat 

latih dan 0,69 saat validasi. Kedua akurasi ini 

melebihi akurasi dari model CNN Alexnet. Selain 

itu juga precision dan recall dari model modifikasi 

CNN adalah sebagai berikut secara berurutan 

0.92, dan 0.96 pada fase laith dan 0,66 dan 0,71 

pada fase validasi. Sehingga peneliti 

menggunakan modifikasi CNN ini sebagai model 

untuk klasifikasi hasil dari deteksi wajah YOLO-

face. Untuk perkembangan selanjutnya dari 

penelitian ini adalah perlu adanya optimasi model 

atau mencari model yang tepat agar hasil validasi 

memiliki nilai akurasi, precision, dan recall yang 

lebih tinggi dari modifikasi pada penelitian ini. 
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