
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian merupakan serangkaian prosedur atau langkah-

langkah sistematis yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian untuk 

menyelesaikan masalah dalam penelitian tersebut. Prosedur tersebut diperlukan 

agar memudahkan didalam melakukan sebuah penelitian. Adapun alur atau 

metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 

Penjelasan mengenai tahapan-tahapan penelitian pada Gambar 3.1 diatas 

dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini : 
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3.1 Penelitian Pendahulu 

Tahap penelitian pendahulu merupakan tahap awal dalam memulai suatu 

penelitian, yang dilakukan adalah pencarian informasi dari penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

3.2 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 masalah adalah masih banyaknya masyarakat awam ataupun belum 

menguasai makhroj huruf yang benar sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

perbedaan makna atau kesalahan arti. Untuk itu huruf harus dibunyikan sesuai 

dengan makhroj hurufnya.  

Dari penelitian sebelumnya, yaitu pengenalan ucapan dengan ekstraksi 

MFCC melalui Jaringan Syaraf Tiruan LVQ untuk mengoperasikan kursor 

komputer yang diteliti oleh (Angga Setiawan dkk, 2011), diketahui bahwa 

klasifikasi dengan metode LVQ dapat diterapkan untuk identifikasi suara untuk 

mengoperasikan kursor komputer, dengan mengatur parameter koefisien MFCC 

dan learning rate yang memaksimumkan tingkat akurasi. Metode LVQ 

memberikan akurasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 88,89% untuk data latih dan 

83,99% untuk data uji. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai penerapan 

kombinasi metode MFCC dan LVQ untuk pengenalan ucapan untuk pengenalan 

huruf hijaiyah. 

3.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan pendalaman materi terhadap 

permasalahan yang diangkat. Pada tahapan ini dilakukan proses pencarian 

referensi yang dibutuhkan melalui berbagai sumber, misalnya buku, jurnal atau 

paper, media online  dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
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penelitian yang akan dilaksanakan. Referensi yang dicari pada tahap ini, 

diantaranya adalah mengenai Al-Qur’an, tajwid, makhroj huruf, metode ekstraksi 

ciri suara, klasifikasi dan lain-lain.  

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 yang dilakukan.  

3.4.1 Analisa Data 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data yang akan digunakan pada 

penelitian. Analisa data pada penelitian ini dilakukan mulai dari analisa 

pengumpulan data dan pembagian data. 

3.4.1.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan awal sebuah penelitian dalam 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan sumbernya, data 

penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Pada penelitian ini pengumpulan data primer 

dilakukan dengan pengambilan data suara ucapan makhroj huruf hijaiyah yang 

diperoleh dari perekaman menggunakan alat perekam suara. Data suara tersebut 

terdiri dari 280 data suara, yaitu dari 5 responden yang masing- masing 

menyebutkan 2x28 huruf hijaiyah. Data suara rekaman masih berupa format 

*.mp3 yang nantinya akan di normalisasikan menjadi format *.wav. 28 huruf 

hijaiyah tersebut adalah 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 ), 

dlad ( 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 ). 
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3.4.1.2 Pembagian Data 

Pembagian data merupakan tahapan membagi data kedalam kelompok-

kelompok berdasarkan kebutuhan dari penelitian. Pada penelitian ini data dibagi 

kedalam dua kategori yaitu data latih dan data uji.  

a. Data latih  

Data latih merupakan data suara masukan yang akan digunakan sebagai 

pencocokan terhadap data suara yang akan diuji. Data latih yang akan dilatih 

dengan metode LVQ ini nantinya akan dijadikan acuan dalam mengenali ucapan 

makhroj pada data uji.  

b. Data uji  

Data uji merupakan data suara masukan yang akan dicocokkan dengan 

data latih. Pencocokan terhadap data latih dilakukan untuk mengetahui data uji 

tersebut benar atau salah. 

3.4.2 Analisa Proses 

Analisa proses yang dilakukan adalah proses pembentukan data latih, 

proses pembentukan data uji, proses pelatihan LVQ dan proses pengujian LVQ. 

Analisa proses dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 Analisa Proses 

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 pembentukan 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 memalui 

proses pembentukan data uji yang akan menghasilkan 56 data ciri uji. Setelah data 

uji terbentuk dan mendapatkan bobot latih dari prosen pelatihan, kemudian 

dilakukan pengujian LVQ. Pengujian akan menghasilkan keluaran berupa hasil 

pengenalan huruf hijaiyah. 

3.4.2.1 Pembentukan Data Latih 

Pembentukan data latih adalah proses mengolah data suara latih untuk 

proses selanjutnya yaitu proses pelatihan LVQ. Proses pembentukan data latih 

terdiri dari normalisasi, dan ekstraksi ciri. 

280 Data Suara

Hasil pengenalan 28 

Huruf Hijaiyah

Pembentukan Data Latih Pembentukan Data Uji

Pelatihan LVQ

56 Data Ciri Uji224 Data Ciri Latih

Pengujian LVQ

Bobot Latih

1 2

224 Data Suara 56 Data Suara

Terbagi
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3.4.2.1.1 Normalisasi 

Sebelum data suara di proses ekstraksi, perlu dilakukan proses normalisasi 

sinyal suara. Normalisasi bertujuan agar data suara sesuai dengan kebutuhan yang 

di perlukan. Normalisasi ini dilakukan secara manual dengan menggunakan 

software audacity. Normalisasi sinyal mempunyai 2 proses sebagai berikut : 

1. Konversi chanel, data suara yang masih mempunyai chanel stereo akan di 

ubah menjadi chanel mono. 

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

*.mp3 akan diubah menjadi format *.wav. 

3.4.2.1.2 Ekstraksi Ciri 

Setelah data suara dinormalisasi akan dilakukan proses ekstraksi ciri 

menggunakan metode MFCC. Suara ucapan akan melalui beberapa tahapan 

MFCC antara lain frame blocking, windowing, fast fourier transform (FFT), mel 

frequency wrapping dan cepstrum.  

3.4.2.2 Pembentukan Data Uji 

Pembentukan data uji adalah proses mengolah data suara uji untuk proses 

selanjutnya yaitu proses pengujian LVQ. Proses pembentukan data uji memiliki 

langkah yang sama dengan proses pembentukan data latih, hanya saja data uji 

tidak di simpan ke dalam database. 

3.4.2.3 Pelatihan 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. 
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3.4.2.4 Pengujian LVQ 

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. 

3.4.3 Perancangan 

Tahap perancangan merupakan tahap yang dilakukan setelah dilakukan 

analisa proses. Perancangan yang dilakukan adalah perancangan struktur menu, 

perancangan tampilan aplikasi (interface) dan perancangan psuedocode. 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. 

3.5 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 i5 

RAM   : 2 GB 

Hard disk  : 320 GB 

Perangkat lunak yang diperlukan 

Sistem Operasi : Windows 8.0 64-Bit 

Bahasa Pemograman : Matlab 2013a 

Aplikasi Pendukung : Audacity 

3.6 Pengujian 

Tahap pengujian yang dilakukan pada pengenalan ucapan mempunyai 

tujuan untuk mengetahui tingkat akurasi metode LVQ untuk pengenalan suara 

ucapan kunci nada. Pengujian pengenalan ucapan akan dilakukan menggunakan 

pengujian blackbox. Pengujian blackbox yang dilakukan antara lain : 
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1. Pengujian blackbox menu pelatihan 

2. Pengujian blackbox menu pengujian 

3. Pengujian blackbox menu tentang aplikasi 

Selain pengujian blackbox juga akan dilakukan pengujian tingkat akurasi 

dan tingkat error menggunakan confusion matrix. Pengujian tingkat akurasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah kelas yaitu dengan variasi kelipatan dari 7 dengan nilai awal 7 (7 

kelas, 14 kelas, 21 kelas dan 28 kelas). 

2. Jumlah koefisien MFCC yaitu dengan variasi kelipatan 5 dengan nilai awal 15 

(15 koefisien, 20 koefisien, 25 koefisien dan 30 koefisien) 

3. Jumlah iterasi yaitu dengan variasi kelipatan 500 dengan nilai awal 500 (500 

iterasi, 1000 iterasi, 1500 iterasi dan 2000 iterasi) 

4. Pengujian nilai alpa dengan variasi 0.01, 0.05 dan 0.09. 

5. Variasi jumlah data latih dan data uji yaitu dengan variasi 70% : 30%, 80% : 

20% dan 90% : 10%. 

6. Pengujian dengan menggunakan data suara dari luar data latih. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dari penelitian 

ini. Kesimpulan yang berisi hasil review pengujian dan akurasi yang berupa poin-

poin berdasarkan langkah-langkah sebelumnya serta saran yang membangun 

terhadap penelitian yang dilakukan sehingga dapat menimbulkan penelitian baru 

yang dapat memperbaiki penelitian ini. 


