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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang merupakan sumber pertama dan 

utama ajaran umat islam. Al-Qur’an menjadi petunjuk kehidupan umat manusia. 

Diturunkan oleh allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat 

yang tidak ada taranya bagi alam semesta. Didalamnya terdapat wahyu Ilahi yang 

memiliki mukjizat yang menjadi pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang 

mempercayai dan mengamalkannya.  Al-Qur’an adalah kitab suci yang terakhir 

yang diturunkan oleh Allah SWT yang isinya mencakup pokok-pokok syariat 

yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Seperti disebutkan dalam Al-

Qur’an surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya “Dan Kami telah turunkan 

kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang 

sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 

terhadap kitab-kitab yang lain itu” [QS. Al-Maidah, 5: 48]. Bahkan menurut 

kesepakatan umat Islam, di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang 

Al-Qur’an menjadi sumber yang kekal dari ajaran-ajaran dasar Islam, prinsip-

prinsip etika dan budayanya. Al-Qur’an juga merupakan pondasi abadi bagi 

sistem perundang-undangan Islam, sistem organisasi ekonomi dan sosial dan yang 

tidak kalah pentingnya Al-Qur’an merupakan dasar dari pendidikan moral 

maupun pendidikan umum. Karena itu setiap orang yang mempercayai Al-Qur’an 

akan bertambah cinta kepadanya, cinta membacanya, cinta untuk mempelajari dan 

memahaminya serta mengamalkan dan mengajarkannya. 

Membaca Al-Qur’an adalah amalan yang agung dan banyak 

keutamaannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 27 yang artinya 

“Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabb-mu (Al 

Quran)” [QS. Al-Kahfi, 18: 27]. Seseorang perlu belajar huruf hijaiyah beserta 

ilmu tajwid untuk dapat membaca dan memahami Al-Qur’an. Huruf yang 
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digunakan dalam Al-Qur’an adalah huruf hijaiyah. Belajar huruf hijaiyah 

merupakan tahap paling awal dalam proses pembelajaran Al-Qur’an. Hal yang 

perlu ditekankan dalam belajar huruf hijaiyah adalah mahroj huruf atau tempat 

keluarnya huruf. Kesalahan dalam pengucapan huruf atau mahroj huruf dapat 

menimbulkan perbedaan makna atau kesalahan arti pada bacaan yang tengah 

dibaca. Allah SWT memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Muzzammil ayat 4 

yang artinya “dan bacalah Al-Qur’an dengan tartil” [QS. Al-Muzzammil, 73:4]. 

Oleh karena itu huruf harus dibunyikan sesuai mahroj hurufnya. 

Penelitian mengenai pengenalan huruf hijaiyah telah banyak dilakukan, 

salah satunya adalah penelitian mengenai pengenalan ucapan huruf hijaiyah 

menggunakan Mel-Fequency Cepstral Coefficients (MFCC) dan hidden markov 

model (Fauzi; Adiwijaya dan Maharani, 2016). Pada penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa akurasi terbaik dari 3 sample rate yang digunakan yaitu 

8000Hz, 16000Hz dan 44100Hz adalah pada nilai sample rate 44100Hz. 

Pengenalan suara merupakan salah satu upaya agar suara dapat dikenali 

atau diidentifikasi sehingga dapat dimanfaatkan (Jenny, 2011). Untuk dapat 

diidentifikasi, suara tersebut melalui proses ekstraksi ciri. Salah satu metode 

ekstraksi ciri suara adalah MFCC yang merupakan metode ekstraksi ciri suara 

terbaik diantara metode yang lainnya (riyanto dan sutejo, 2014).  

Jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network merupakan suatu 

sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik yang menyerupai 

jaringan syaraf manusia (Fauset, 1994). JST terdiri dari beberapa metode 

diantaranya : Backpropagation Neural Network, Kohonen Neural Network, 

Perceptron, Learning Vector Quantization, dan lain sebagainya. Salah satu 

metode pelatihan terawasi pada JST adalah metode LVQ, dimana setiap unit 

output mempresentasikan sebuah kelas. LVQ digunakan untuk pengelompokkan 

dimana jumlah kelompok sudah ditentukan arsitekturnya (target/kelas). 

Penelitian sebelumnya mengenai ekstraksi MFCC telah banyak diteliti. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakunan oleh (Riyanto dan Sutejo, 2013) 
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yaitu tentang perbandingan metode ekstraksi ciri suara MFCC, ZCPA (Zero 

Crossings with Peak Amplitudes), dan LPC (Linear Predictive Coding). Pada 

penelitian tersebut diperoleh bahwa MFCC memberikan hasil yang lebih baik. 

Penelitian sebelumnya mengenai metode jaringan syaraf tiruan back 

propagation neural network juga telah banyak di kembangkan, salah satunya 

adalah penelitian tentang pengenalan ucapan dengan ekstraksi  MFCC melalui 

Jaringan Syaraf Tiruan LVQ  untuk mengoperasikan kursor komputer (Setiawan; 

Hidayatno dan Isnanto, 2011). Pada penelitian tersebut diperoleh rata-rata 

persentase keberhasilan dengan menggunakan data latih sebesar 88,89% dan rata-

rata persentase keberhasilan dengan menggunakan data uji sebesar 83,99%. 

Dari beberapa penelitian tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang 

pengenalan ucapan makhroj huruf hijaiyah dengan menggunakan kombinasi 

metode MFCC untuk ekstraksi ciri suara dan LVQ sebagai klasifikasi huruf. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan metode Mel-

Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) dan Learning Vector Quantization 

(LVQ) untuk pengenalan ucapan makhroj huruf hijaiyah. 

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Data masukan berupa sinyal suara yang diambil dari 5 orang ustadz sebagai 

responden.  

2. Pengenalan makhroj huruf menggunakan harokat fathah. 

3. Data input menggunakan 280 suara ucapan huruf hijaiyah dan output terdiri 

dari 28 huruf hijaiyah. 

4. Menghitung akurasi dan tingkat error pengenalan ucapan huruf hijaiyah. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menerapkan metode Mel-Frequency 

Cepstral Coefficients (MFCC) dan Learning Vector Quantization (LVQ) untuk 

pengenalan ucapan makhroj huruf hijaiyah untuk mengetahui tingkat akurasi dan 

tingkat eror berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian berikut ini : 

Bab I. Pendahuluan  

Bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan dibuat 

dalam tugas akhir ini. 

Bab II. Landasan Teori 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori umum dan khusus yang 

berhubungan dangan penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai Jaringan 

syaraf tiruan, voice recognition, MFCC, LVQ, makhroj huruf hijaiyah dan lain-

lain. Teori yang didapatkan berasal dari buku, jurnal, artikel dan lain lain. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian tugas akhir ini, yaitu mulai dari identifikasi masalah, perumusan 

masalah, studi pustaka, analisa sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, 

pengujian sistem, kesimpulan dan saran. 

Bab IV. Analisa dan Perancangan  

 Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan aplikasi yang akan 

dibangun yang berisi mengenai Analisis Pengenalan Ucapan Makhroj Huruf 

Hijaiyah, dan Perancangan. 
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Bab V. Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi sistem, batasan implementasi dan 

pengujian sistem. Kemudian kesimpulan terhadap sistem dari hasil pengujian 

yang dilakukan. 

Bab VI. Penutup 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian kedepannya. 


