
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya tahapan-tahapan 

yang tersusun dengan baik dan sistematis agar pelaksanaan penelitian tepat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu disusunlah tahapan-tahapan 

metodologi dalam penelitian ini yang akan dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah 

ini: 
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Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap yang dilakukan setelah 

informasi-informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan telah didapatkan. 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Salah satu 

yang menjadi permasalahan yaitu belum ada aplikasi yang dibangun untuk 

mengenali data suara makhraj huruf Hijaiyah dengan menghasilkan keluaran 

berupa teks dan gambar dari suara makhraj tersebut.  

3.2 Kajian Pustaka 

Tahap ini merupakan awal dari tahapan metodologi penelitian dengan 

mencari dan mempelajari tentang permasalahan dalam penelitian. Kemudian akan 

dilanjutkan dengan pencarian solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Didalam tahapan ini juga akan ditentukan ruang lingkup dan latar belakang dari 

topik penelitian.  

3.3 Analisa Data 

Tahap analisa data pada penelitian ini merupakan tahap untuk 

mengumpulkan data suara makhraj huruf Hijaiyah dan membagi data menjadi 

data latih dan data uji. 

3.3.1 Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dilakukan pengambilan data dengan cara melakukan 

wawancara kepada Ustad untuk mengetahui teori tentang huruf Hijaiyah. Pada 

penelitian ini dilakukan pengambilan data primer yaitu dengan cara merekam 

suara anak-anak secara langsung dengan mengucapkan huruf Hijaiyah sebanyak 

28 huruf, yaitu: alif ( ا ), ba’ ( ب ), ta’ ( ت ), tsa’ ( ث ), jim ( ج ), ha’ ( ح ), kha’ ( خ 

), dal ( د ), dzal ( ذ ), ra’ ( ر ), zai ( ز ), sin ( س ), syin ( ش ), shad ( ص ), dhad ( ض 

), tha ( ط ), zha’ ( ظ ), ‘ain ( ع ), ghain ( غ ), fa’ ( ف ), qaf ( ق ), kaf ( ك ), lam ( ل ), 

mim ( م ), nun ( ن ), wau ( و ), ha’ ( ه ), dan ya’ ( ي ). Data tersebut terdiri dari 280 

data suara, yaitu dari 5 responden dengan masing-masing responden 

mengucapkan 2 x 28 huruf Hijaiyah, sehingga total keseluruhan data yaitu 280 

data suara. 
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3.3.2 Pembagian Data 

 Pembagian data merupakan tahapan membagi data menjadi kelompok-

kelompok data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini akan 

dibagi menjadi dua kelompok data, yaitu data latih dan data uji. Data latih yang 

digunakan yaitu sebanyak 80% dari keseluruhan data dan 20% sebagai data uji. 

3.4 Analisa dan Perancangan 

Analisa yang dilakukan adalah analisa proses yaitu analisa dari tahapan-

tahapan pengenalan ucapan dan perancangan yang dilakukan adalah perancangan 

sistem untuk implementasi. 

3.4.1 Normalisasi Data Suara 

 Normalisasi merupakan proses yang harus dilakukan guna untuk 

menyamakan semua sinyal suara pada masukan sistem agar sesuai dengan 

spesifikasi sistem. Normalisasi ini dilakukan dengan menggunakan software 

Audacity. Normalisasi sinyal suara mempunyai beberapa proses, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Merubah format file, data suara hasil perekaman yang masih berupa format 

*.m4a akan diubah menjadi format *.wav. 

2. Konversi channel, data suara yang masih mempunya chanel stereo akan di 

ubah menjadi chanel mono. 

3. Delete silent time, yaitu proses menghapus suara kosong atau diam. 

3.4.2 Analisa Proses 

Analisa proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu proses ekstraksi ciri 

LPC serta klasifikasi LVQ untuk mendapatkan hasil akhir dari pengenalan suara 

makhraj huruf Hijaiyah. 

Data suara sebanyak 280 cuplikan akan dibagi menjadi dua, 224 suara 

untuk proses pembentukan data latih dan 56 suara untuk pembentukan data uji. 

224 suara akan memalui proses ekstraksi ciri data latih yang akan menghasilkan 

224 data ciri latih. Setelah data latih terbentuk, kemudian dilakukan pelatihan 

LVQ. Pelatihan LVQ akan menghasilkan bobot latih yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan untuk pengujian. Kemudian 56 suara uji akan dilakukan 
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proses ekstraksi ciri yang akan menghasilkan 56 data ciri uji pula. Setelah data uji 

terbentuk dan mendapatkan bobot latih dari proses pelatihan, kemudian dilakukan 

pengujian LVQ. Pengujian akan menghasilkan keluaran berupa hasil pengenalan 

huruf Hijaiyah yaitu teks atau gambar. 

3.4.2.1 Ekstraksi Ciri Data Suara 

Setelah data suara dinormalisasi dan dilakukan analisa prose selanjutnya 

akan dilakukan proses ekstraksi ciri data suara menggunakan metode LPC. Proses 

ekstraksi menggunakan LPC akan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai 

berikut: Preemphasis, Frame Blocking, Windowing, analisa autokorelasi dan 

Ekstraksi ciri LPC. Data suara yang diproses pada tahap ekstraksi ciri yaitu semua 

data latih dan data uji yang sudah dibagi sebelumnya. Setelah semua data 

didapatkan ciri dari masing-masing suara maka selanjutnya akan dilakukan proses 

klasifikasi data menggunakan LVQ. 

3.4.2.2 Klasifikasi LVQ 

Pelatihan LVQ adalah proses melatih data latih dengan menggunakan 

metode LVQ. Pelatihan LVQ akan menghasilkan bobot hasil pelatihan untuk 

masing-masing kelas data yang akan disimpan ke dalam database. Bobot inilah 

yang akan dipakai untuk proses selanjutnya yaitu sebagai acuan pengujian untuk 

data uji. 

Pengujian LVQ adalah proses pengujian data uji terhadap bobot data latih 

yang diperoleh dari proses pelatihan. Hasil dari proses ini adalah klasifikasi kelas 

dari data uji yang dilakukan pengujian. 

3.5 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan merupakan tahap yang dilakukan setelah dilakukan 

analisa proses. Perancangan yang dilakukan adalah perancangan struktur menu, 

dan perancangan tampilan aplikasi (interface). Struktur menu menjelaskan apa 

saja komponen menu dalam system yang akan dibuat. Perancangan tampilan 

aplikasi (interface) dibuat untuk menjadi panduan dalam pembuatan tampilan 

aplikasi yang akan dibangun. 



III-5 

 

3.6 Implementasi 

 Tahap implementasi merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap analisa 

dan perancangan sistem diselesaikan. Implementasi dari sistem akan dibuat 

dengan spesifikasi software dan hardware sebagai berikut : 

Perangkat keras yang diperlukan 

Processor  : Intel Core i3 

RAM   : 4 GB 

Hardisk  : 500 GB 

Perangkat lunak yang diperlukan 

Sistem Operasi : Windows 7 64-Bit 

Bahasa Pemograman : Matlab 

Aplikasi Pendukung  : Audacity, Notepad++, Google Chrome, Matlab 

3.7 Pengujian 

 Setelah ditentukan target dari masing-masing data suara, pengujian dapat 

dilakukan dengan input suara anak-anak. Cara pengujian ini yaitu 

membandingkan hasil dari pengujian dengan data yang latih yang berada di 

database. Terdapat 28 target data atau 28 kelas data yang sesuai dengan data suara 

makhraj huruf Hijaiyah. Apabila hasil data suara mendekati atau sama dengan 

target 1, maka hasil data pengujian sama dengan kelas 1, dan apabila mendekati 

atau sama dengan target 2, maka hasil data pengujian sama dengan kelas 2 dan 

seterusnya sampai target dan kelas 28. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang 

dijadikan acuan, yaitu : 

1. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan seorang ustad untuk 

memverifikasi bacaan huruf Hijaiyah bahwa pengucapan tersebut sudah benar. 

2. Evaluasi, untuk mencari tingkat akurasi dari sistem yang dibangun.  

3. Pengujian perangkat lunak, pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

blackbox yaitu dengan menguji apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai 

dengan rancangan dan keluaran yang diharapkan. 
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3.8 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang dilakukan. 

Tahapan ini menjelaskan hasil yang di dapat dari penelitian sekaligus 

menyimpulkan hasil akhir yang diperoleh dari penelitian. Pada tahapan ini juga 

dimasukkan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya. 


