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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahap – tahap yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian. Tahapan penelitian berguna agar pelaksanaan penelitian 

dapat berjalan dengan baik dan sistematis serta memenuhi tujuan yang diinginkan. 

Susunan tahapan penelitian dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah ini : 
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Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk menenukan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian melalui jurnal, media online, buku atau penelitian lain yang 

sebelumnya berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini 

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.  

Peneliti menetapkan suatu rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu bagaimana membangun sebuah aplikasi yang dapat mengenali 

suara chord pada alat musik gitar. 

3.2 Pengumpulan Data 

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan selanjutnya. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian. 

pengumpulan data suara dilakukan rekaman suara gitar ditempat yang hening 

untuk meminimalkan adanya noise. Perekaman dilakukan pada 2 jenis gitar 

akustik dimana 1 gitar direkam sebanyak 15 kali untuk setiap chord, yang mana 

chord mayor berjumlah 12 dan chord minor berjumlah 12 total data rekaman yaitu 

720. Data rekaman tersebut yang akan digunakan sebagai data latih dan data uji 

dalam penelitian. 

3.3 Normalisasi Data 

Pada proses normalisasi penyamaan awal dan akhir kata, dilakukan 

pemotongan data  rekaman suara menjadi 1 detik dan dilakukan pengubahan 

sampel rate dari 44100 Hz menjadi 16000 Hz dengan menggunakan aplikasi 

r8brain. Data rekaman suara disimpan dengan format WAV. 

3.4 Ekstraksi Ciri Suara menggunakan LPC 

Pada tahap ini merupakan proses mendapatkan sederetan besaran pada 

bagian sinyal masukan untuk menetapkan pola data latih atau pola data uji pada 

sinyal suara. Ekstraksi ciriini dibagi beberapa tahapan yang akan dilakukan, yaitu: 
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1. Preemphasis 

pada tahapan ini digunakan untuk mendatarkan spektral sinyal dan 

meningkatkan keaslian sinyal pada pemrosesan sinyal yang selanjutnya. 

Keluaran dari rangkaian  preemphasis s(̃n) adalah rumus (2.3) 

2. Frame blocking 

Pada tahapn ini sinyal suara yang telah teremphasi di blok atau dibagi 

menjadi beberapa frame yang dilakukan secara manual dengan 

menggunakan software audacity. Suara di potong menjadi 24 frame 

berdasarkan 24 jumlah chord dasar. 

3. Windowing 

Pada tahapan ini digunakan untuk mengurangi discontinuitas sinyal pada 

awal dan akhir frame. Jenis window yang biasa digunakan  adalah 

Hamming window yang mempunyai bentuk umum rumus (2.5). 

4. Analisa autokorelasi 

Pada tahap ini masing-masing frame dari sinyal yang telah melalui proses 

windowing, kemudian dilakukan analisis autokorelasi dengan nilai 

autokorelasi yang tertinggi p adalah orde dari analisa LPC, dengan 

menggunakan persamaan rumus (2.6). 

5. Ekstraksi ciri LPC 

Pada tahapan ini yaitu merubah setiap frame dari autocorrelation menjadi 

himpunan LPC parameter, yang berupa koefisien LPC dan koefisien error 

yang kemudian akan diiterasikan sebanyak jumlah sample pada data suara. 

Metode yang biasa digunakan untuk melakukan konversi LPC parameter 

menjadi koefisien LPC dikenal dengan metode Durbin. 

3.5 Manhattan Distance 

Pada tahapan ini dilakukan pengukuran berdasarkan penjumlahan jarak 

selisih tiap atributyang dimiliki oleh obyek dan hasil yang didapatkan dari hasil 

perhitungan ini dapat mencerminkan jarak sebenarnya antar suatu obyek. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung manhattan distance yaitu rumus (2.13) dan 

rumus (2.14) 
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3.6 Perancangan 

Pada tahap ini, proses perancangan dilakukan dengan pembuatan flowchart 

dan tampilan antarmuka (user interface). Flowchart menjelaskan alur proses dari 

aplikasi yang akan dibangun, sedangkan tampilan antarmuka dijadikan sebagai 

panduan dalam pembuatan tampilan aplikasi. 

3.7 Implementasi 

Tahapan ini merupakan tahapan pengimplementasian atau pengembangan 

aplikasi dari hasil melakukan analisa dan perancangan ke dalam situasi yang real. 

Tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi yang dimulai dengan pemilihan 

hardware, penyusunan software (coding). 

3.8 Pengujian 

Setelah dilakukan implementasi, maka dilakukan pengujian. Pada 

pengujian ini ada beberapa hal yang lakukan, yaitu : 

1. Dilakukan persentase akurasi dari hasil klasifikasi menggunakan manhattan 

distance. Untuk mencari persentase tingkat akurasi di gunakan rumus (2.15). 

2. Dilakukan percobaan menggunakan orde 8, 10, 14, 16. 

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. 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini berisikan tentang kesimpulan penelitian ini dan hasil yang 

didapatkan.Tahap ini juga berisikan hal yang disimpulkan dan disarankan penulis 

bagi pembaca untu melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 


