
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT sebagai kitab 

petunjuk bagi semua manusia. Di dalamnya berisi tentang akal dan nurani 

manusia, akidah tauhid, ibadah dan petunjuk menuju jalan yang benar guna 

meraih kebahagian dunia (Najati, 2005). Sebagaimana yang tertulis dalam firman 

Allah SWT, “Al-Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat 

bagi kaum yang meyakini” (Qs. Al Jaatsiyah [45]:20). 

Al-Qur’an disebut Al-Qur’an yang artinya bacaan, karena Al-Qur’an 

adalah kitab bacaan, yang perlu dibaca oleh setiap kaum muslim. Cara membaca 

Al-Qur’an harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada 

Nabi Muhammad SAW. Mempelajari Al-Qur’an yaitu belajar bagaimana menulis 

dan menyebutkan huruf-hurufnya. Tingkatan ini tentunya tingkatan awal dalam 

proses mempelajari Al-Qur’an. Pada tingkatan lanjutan seseorang dapat 

mempelajari Ulumul Qur’an dan tafsir Al-Qur’an. Namun untuk mencapai 

tingkatan ini tentunya seseorang harus bisa melewati tingkatan awal yaitu 

membaca dan menulis Al-Qur’an (Sugiyanto, 2009). Hukumnya membaca Al-

Qur’an yaitu sunah dan disyariatkan untuk sebanyak mungkin membaca Al-

Qur’an dan menghatamkan setiap bulan. Adapun keutamaanya membaca Al-

Qur’an, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Bacalah Al-Qura’an karena ia akan 

datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya” (Shahih 

Muslim, 1990:804). 

Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dalam mempelajari Al- 

Qur’an yaitu waktu untuk belajar membaca Al-Qur’an tidak bisa dilakukan setiap 

saat karena kesibukan orang tua yang tidak bisa mengantar jemput anak-anaknya 

ke masjid atau ketempat guru mengaji dan permasalahan yang mendasar yaitu 

orang tuanya yang tidak memiliki ilmu dalam mengajarkan cara membaca Al-

Qur’an. Pada saat proses belajar membaca Al-Qur’an sendiri di rumah tidak selalu 
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ada guru yang dapat membenarkan bacaan mereka. Permasalahan lain yang 

dialami anak-anak dalam belajar mengucapkan huruf Hijaiyah adalah pelafalan 

yang belum sesuai dengan aturan dalam membaca huruf Hijaiyah. Sehingga 

apabila terjadi kesalahan dalam membaca huruf Al-Qur’an dapat berimplikasi 

terdapat perbadaan makna, tafsiran dan kandungan hukum di dalamnya 

(Nurhayati, 2015). Cara pembacaan Al-Qur’an harus dilakukan sesuai dengan 

aturan pengucapan, intonasi dan penggalan-penggalan yang ditetapkan oleh Nabi 

Muhammad SAW (Hasan Asda & Surya Gunawan, 2016).  

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memberi dampak 

yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang 

dikembangkan saat ini yaitu pengenalan fisik berupa suara. Pengenalan suara 

merupakan proses pengubahan kata-kata yang diucapkan manusia lalu 

dimasukkan kedalam sebuah mesin, lalu mesin akan mengidentifikasi kata yang 

diucapkan dan melakukan perintah (Ahsiah, Noor, & Idris, 2013).  

Teknologi pengenalan suara telah ada diterapkan di berbagai bidang ilmu 

pengetahuan termasuk pada penelitian yang dilakukan oleh Haby Bagus Prasetyo  

dengan judul “Algoritma Pengenalan Ucapan Huruf Hijaiyah Bertanda Baca 

Dengan Linear Predictive Coding (LPC) Dan Hidden Markov Model (HMM)”. 

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenalan uacapan huruf 

hijaiyah bertanda baca dengan akurasi tertinggi yang didapatkan untuk data 

berukuran 168 kelas 40.87%, untuk data berukuran 84 kelas  48.21% dan untuk 

data berukuran 28 kelas adalah 58.93%.  Seperti halnya pada penelitian lain yang 

dilakukan oleh Sigit Nur Rohman dkk dengan judul “Aplikasi Pencirian dengan 

Linear Predictive Coding untuk Pembelajaran Pengucapan Nama Hewan Dalam 

Bahasa  Inggris menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Propagasi Balik”. Penelitian 

ini menjelaskan bahwa kata-kata nama hewan yang diucapkan oleh seseorang 

dapat dikenali dengan persentase 85% untuk satu suku kata, 75% untuk dua suku 

kata dan 81,67% untuk 3 suku kata. Berdasarkan penelitian tersebut untuk 

pemrosesan suara dipilih Linear Predictive Coding (LPC) karena telah 

berkembang dan digunakan sejak lama dengan hasil yang baik. LPC juga 

menyediakan fitur kompresi, ekstraksi, dan auto korelasi sehingga bagian Power 
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Spectral Density (PSD) dari sistem dapat diproses dengan baik (Priyangga, 

Raharjo, & Rahmat, 2011). 

Proses pengenalan suara dan pengambilan keputusan dapat dilakukan 

dengan algoritma jaringan saraf tiruan yaitu (Learning Vector Quantization) LVQ. 

Learning Vector Quantization (LVQ) termasuk jenis Neural Network yang 

dikembangkan oleh Teuvo Kohonen tahun 1989. LVQ adalah algoritma 

klasifikasi prototipe supervised dengan aturan Competitive Learning versi dari 

algoritma Kohonen Self-Organizing Map (SOM). Model pembelajaran LVQ 

dilatih secara signifikan agar lebih cepat dibandingkan algoritma lain seperti Back 

Propagation Neural Network. LVQ merupakan single-layer net pada lapisan 

masukan yang terkoneksi secara langsung dengan setiap neuron pada lapisan 

keluaran. Koneksi antar neuron tersebut dihubungkan dengan bobot/weight. 

Struktur dari LVQ ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode klasifikasi 

lainnya (Arifianto, Sarosa, & Setyawati, 2014). Penelitian terkait yang dilakukan 

oleh Veronica Indrawati dengan judul “Penggunaan Algoritma Learning Vector 

Quantization Dalam Mengenali Suara Manusia untuk Kendali Quadrotor” 

menyimpulkan bahwa pembelajaran LVQ cukup ideal karena dengan algoritma 

SOM input yang yang diberikan saat pembelajaran yang memiliki sifat yang mirip 

akan berkelompok sendiri sehingga proses pengenalan input terhadap output akan 

diklasifikasikan sendiri sehingga proses pembelajaran ini akan memiliki hasil 

yang lebih akurat dengan akurasi sebesar 89,98%. 

Pada penelitian ini dilakukan proses perekaman data makhraj huruf 

Hijaiyah yang diambil dari suara 5 anak laki-laki dengan diucapkan sebanyak dua 

kali. Data suara makhraj huruf direkam dengan menggunakan tanda baca fathah.  

Suara anak laki-laki berbeda dengan suara anak perempuan dan orang dewasa, hal 

ini disebabkan karena adanya perbedaan formant dan tingkat berbicara anak-anak 

lebih lambat dibanding orang dewasa. Suara anak-anak memiliki tingkat vocal, 

spontanitas dan keragaman yang lebih tinggi dibandingkan suara orang dewasa 

(Potamianos et al., 2010). Hasil perekaman suara berbentuk format .wav, channel 

16 bit. Data latih selanjutnya dipotong dengan menggunakan aplikasi Audacity. 

Setelah proses normalisasi, penulis akan melakukan proses ekstraksi ciri 
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menggunakan algoritma LPC dan hasil ekstraksi ciri digunakan untuk proses 

klasifikasi menggunakan algoritma LVQ. Berdasarkan permasalahan yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan dengan memanfaatkan algoritma LPC dan LVQ maka 

akan dibangun sebuah aplikasi pengenalan suara untuk pengucapan makhraj huruf 

Hijaiyah yang akan dituangkan pada penelitian dengan judul “Pengenalan Suara 

Makhraj Huruf Hijaiyah Menggunakan Linear Predictive Coding dan 

Learning Vector Quantization” 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana 

membangun sebuah Aplikasi Pengenalan Suara Makhraj Huruf Hijaiyah 

menggunakan Linear Predictive Coding dan Learning Vector Quantization. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar cakupan tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Suara yang digunakan adalah suara anak laki-laki. 

2. Data suara diambil dari 5 responden anak-anak. 

3. Data rekaman sebanyak 2 kali perhuruf.  

4. Data mahkraj huruf menggunakan tanda baca  fathah. 

5. Data suara menggunakan 280 suara ucapan huruf Hijaiyah. 

6. dan output terdiri dari 28 kelas huruf Hijaiyah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menerapkan metode Linear 

Prediction Coding menggunakan Learning Vector Quantization untuk pengenalan 

suara makhraj huruf Hijaiyah untuk mengetahui akurasi berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 Bab yang masing-masing 

bab dirincikan sebagai berikut: 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori umum pengenalan suara, Al-

Qur’an, ekstraksi ciri dengan LPC, dan Jaringan Syaraf Tiruan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi masalah, 

teknik pengumpulan data, analisa perancangan dan impelementasi. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini berisi tentang analisa data, analisa proses menggunakan 

algoritma LPC serta melakukan perancangan terhadap model klasifikasi dan  

sistem yang akan dibangun nantinya. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi algoritma ekstraksi 

ciri dengan menggunakan LPC dan melakukan pengujian data dengan 

klasifikasi LVQ, serta mengimplementasikan kesebuah sistem 

menggunakan Matlab. 

BAB VI PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 


