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INTISARI 
 
 

Penderita tuna rungu sebagian besar berkomunikasi menggunakan bahasa 
isyarat yakni menggunakan tangan dan jari sebagai sarana komunikasi. Sebagai 
akibatnya komunikasi sosial menjadi terhambat. Beberapa Sekolah Luar Biasa 
mengajarkan penderita tuna rungu berbicara, dalam metode pengajaran ini 
keterampilan berbicara penderita sangat tergantung kepada orang lain (terapis). Telah 
dirancang suatu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media belajar bicara 
mandiri (self learning) bagi penderita tuna rungu dengan harapan penderita tuna 
rungu bisa melakukan pembelajaran sendiri melalui media komputer tanpa 
didampingi terapis. 

Suatu perangkat lunak harus memenuhi dua aspek yakni aspek fungsional dan 
aspek user friendly, aspek fungsional dinilai dari kinerja perangkat lunak tersebut, 
sedangkan aspek user friendly dinilai dari tampilan yang nyaman dan menarik dan 
manfaat suatu perangkat lunak bagi pengguna. 

Perancangan prototype perangkat lunak user friendly dilakukan dengan Borland 
Delphi 7.0., dengan pengujian menggunakan metode kuisioner di SLB 
Karnnamanohara untuk versi Terapis dan versi Siswa, dilakukan tiga kali 
perancangan dan dalam setiap pengujian diperoleh hasil umpan balik yang digunakan 
untuk perbaikan perangkat lunak yang diharapkan versi pengembangan ke depan 
akan menjadi perangkat lunak yang semakin sesuai dengan definisi user friendly bagi 
pengguna. 
 
 
Kata kunci : Delphi 7.0., tuna rungu, terapis, user friendly, umpan balik 
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Prototyping Of  Speak Therapy Equipment For Deaf People 
 

ABSTRACT 
 
 

Deaf people most communicating to use the sign language namely use the hand 
and finger as communications medium. As as a result social communications become 
pursued. Some School for the deaf-mute persons teach the student to speak, in this 
method, skill of student very depended to their teacher or therapist. Have been 
designed software which can be used as a media self learning for deaf people by 
computer media without consorted by their teacher or therapist. 

A software have to fulfill two aspect namely functional aspect and aspect of 
user friendly, functional aspect assessed from the software performance, while aspect 
of user friendly assessed from balmy appearance and draw and benefit of an software 
for consumer. 

Scheme prototype software of user friendly conducted by Borland Delphi 7.0., 
with the examination use questionnaire method in SLB Karnnamanohara for the 
Therapis version and Student version. Done thrice scheme and in each examination 
obtained result of feed back used for the repair of software expected by a 
development version forwards will become the software which progressively as 
according to definition of user friendly for consumer. 
 
 
 
Key word : Delphi 7.0., deaf people, therapist, user friendly, feed back 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia yang normal secara sempurna dilahirkan dengan memiliki lima indera 

yakni kulit sebagai indera peraba, mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai 

indera pendengar, lidah sebagai indera pengecap rasa dan hidung sebagai indera 

pembau. Kekurangan salah satu atau beberapa dari kelima indera tersebut akan 

mengurangi kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 

Gangguan atau kehilangan salah satu atau beberapa dari kelima indera tersebut 

dapat disebabkan oleh bawaan dari lahir, penyakit, maupun kecelakaan. Salah satu 

jenis gangguan atau kehilangan indera yang banyak diderita oleh manusia adalah 

pada alat pendengarannya. Tercatat di seluruh dunia kurang lebih terdapat 500 juta 

orang mengalami gangguan pendengaran dan 3% dari seluruh anak di dunia 

mengidap gangguan pendengaran. Sedangkan di Indonesia sekitar 4,4% dari populasi 

(8 juta penduduk Indonesia) saat ini mengalami gangguan bicara, termasuk di 

dalamnya adalah penderita gangguan pendengaran/ketulian yakni sekitar 0,4% atau 

800 ribu orang (sumber : http://www.pusdiknakes.or.id/news/profil.php3?id=3, tahun 

2005). Gangguan atau kehilangan pendengaran sering disebut dengan tuna rungu. 

Penderita tuna rungu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni penderita tuna 

rungu total dan penderita tuna rungu nontotal. Penderita tuna rungu total adalah 

penderita yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan bunyi 
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atau suara. Sedangkan penderita tuna rungu nontotal adalah penderita tuna rungu 

yang masih memiliki kemampuan pendengaran namun dalam kapasitas terbatas dan 

memerlukan alat bantu pendengaran untuk meningkatkan kemampuannya, baik untuk 

memantau suara yang dihasilkan oleh diri sendirinya maupun memahami bunyi yang 

dihasilkan oleh lingkungan. 

 Penderita tuna rungu sebagian besar berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat 

atau yang sering disebut American Sign Language (ASL), yakni bahasa isyarat yang 

menggunakan gerakan tangan dan jari. Bahasa ini terbatas hanya diketahui dan 

dipahami oleh komunitas tertentu termasuk penderita tuna rungu. Di Amerika Serikat 

dari sekitar 20 juta orang penderita tuna rungu hanya sekitar 500 ribu hingga 2 juta 

orang yang menggunakan ASL (Mentz, 2001). Keterbatasan pemahaman terhadap 

bahasa isyarat ASL inilah yang mempersulit penderita tuna rungu untuk 

berkomunikasi dengan orang normal. Beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk 

penderita tuna rungu nontotal di Indonesia melatih anak didiknya berbicara dengan 

melihat bentuk gerak bibir dan menirukan pengucapan kata atau suku kata/fonem. 

Dalam metode pengajaran ini, keterampilan berbicara penderita sangat tergantung 

kepada orang lain (terapis). Metode inilah yang terbukti mampu melatih kemampuan 

para penderita tuna rungu khususnya anak-anak.dalam berbicara serta memahami 

pembicaraan orang normal,  

Untuk penderita tuna rungu total, pemantauan suara tidak memungkinkan lagi 

menggunakan alat bantu dengar. Pemantauan dapat digantikan dengan 

memvisualisasikan sinyal suara itu sendiri. Dengan melihat bentuk spektrum vokal 
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yang dihasilkan serta membandingkan dengan spektrum vokal yang dihasilkan oleh 

orang normal, penderita bisa melatih kemampuan berbicaranya. Jika bentuk spektrum 

yang dihasilkan penderita bisa semirip mungkin dengan yang dihasilkan oleh orang 

normal maka, pengucapan yang dihasilkan juga akan dapat dipahami seperti layaknya 

orang normal berbicara (Faridah dan Utami, 2006). 

Seiring dengan kemajuan teknologi, di luar negeri telah dikembangkan metode 

pembelajaran sendiri (self learning) bagi penderita tuna rungu yang ingin belajar 

berbicara. Salah satunya adalah metode dalam bahasa Inggris yang dikembangkan 

oleh organisasi ABC. Sedangkan dalam bahasa Indonesia metode ini belum 

dikembangkan. Oleh karena itu, diadakan penelitian rancang bangun suatu sistem 

pembelajaran sendiri (self learning) bagi penderita tuna rungu melalui sebuah 

perangkat lunak dengan harapan penderita tuna rungu bisa melakukan pembelajaran 

sendiri melalui media komputer.   

 

I.2 Permasalahan 

Dalam metode pengajaran berbicara, keterampilan penderita sangat tergantung 

kepada orang lain (terapis). Proses pembelajaranpun sangat bergantung kepada 

peranan terapis, sehingga penderita tuna rungu tidak memungkinkan untuk belajar 

secara mandiri. 
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I.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancang bangun prototype alat 

terapi bicara yang user friendly. Diharapkan dengan alat ini bisa memberikan 

kemudahan (easy), kenyamanan (comfort) dan daya tarik (interest) dalam 

penggunaan, serta dapat meningkatkan kemampuan komunikasi verbal/vokal bagi 

penderita tuna rungu/siswa dengan metode belajar sendiri (self learning), sedangkan 

bagi terapis/guru dapat mengetahui tingkat perkembangan anak didiknya dalam 

komunikasi verbal/vokal dan dapat membantu meningkatkan kemampuan anak 

didiknya. 

 

I.4. Sasaran 

Penelitian ini diperuntukkan bagi penderita tuna rungu/siswa dan terapis/guru 

untuk mempermudah proses pembelajaran bicara. 

 

I.5 Batasan Masalah (Ruang Lingkup Penelitian) 

Pembuatan rancang bangun perangkat lunak ini memiliki batasan masalah 

antara lain : 

1. Peneliti tidak melakukan kajian, analisis, serta perancangan terhadap 

hardware yang digunakan  dalam sistem yang akan dibuat. 

2. Tuna rungu yang dimaksud dalam penelitian dan pengembangan perangkat 

lunak ini adalah tuna rungu nontotal. 
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3. Perangkat lunak yang akan dikembangkan terdiri dari dua jenis, yakni jenis 

beginner untuk siswa/penderita tuna rungu dan jenis advance untuk para 

terapis/guru SLB. 

4. Penyajian dan analisis spektrum suara sebatas pada vokal (a, i, u, e, dan o). 

5. Analisis kemiripan yang menunjukkan pola dan karakteristik spektrum antara 

database dengan hasil record keluaran dari mikrofon akan dilakukan dengan 

metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Umpan Maju dengan metode 

pembelajaran tertimbing. 

 

I.6. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain : 

1. Dengan perangkat lunak yang user friendly, keseluruhan alat bantu terapi 

bicara ini akan menjadi mudah dan nyaman dalam pengoperasiannya. 

2. Sebagai sarana belajar yang menarik bagi user karena dikemas dalam 

tampilan perangkat lunak yang menarik  

3. Merangsang dan memberikan dorongan kepada peneliti-peneliti berikutnya 

untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut baik dalam hal perancangan 

perangkat keras, datebase, maupun pengembangan versi perangkat lunak yang 

terus mendekati keinginan pengguna. 
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I.7. Sistimatika Penulisan 

      Penelitian ini merupakan penelitian tentang rancang bangun prototype alat terapi 

bicara untuk penderita tuna rungu. Tugas akhir ini disusun dalam 6 bab. Bab I 

merupakan pendahuluan, menerangkan latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan, dan manfaat penelitian. Bab II menjelaskan penelitian-penelitian sejenis yang 

sebelumnya pernah dilakukan. Penjelasan tentang dasar teori yang menyangkut 

segala aspek yang mengandung penelitian ini ditulis pada Bab III. Bab IV berisi 

pelaksanaan penelitian, yaitu segala sesuatu yang dilakukan selama penelitian. Hasil 

dan pembahasan penelitian dijelaskan pada Bab V, dan Bab VI berisi kesimpulan dan 

saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Terapi dan pelatihan berbicara untuk sebagian besar penderita tuna rungu 

umumnya diberikan oleh seorang terapis. Metode tersebut hingga saat ini masih 

diterapkan di negara-negara maju termasuk di Amerika Serikat (Children Hospital of 

Philadelphia--http://www.raisingdeafkids.org/learning/help/speech). Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Karnamanohara Yogyakarta, merupakan SLB khusus tuna rungu yang 

menerapkan metode pembelajaran melalui komunikasi verbal dan diajarkan oleh 

terapis kepada siswanya dengan cara melakukan komunikasi langsung. 

Gallant (2005) telah merancang alat bantu bicara berbasis PC, yang bisa 

dimanfaatkan para penderita kerusakan pita suara, namun belum diperuntukkan bagi 

penderita tuna rungu. Sementara, Supardi (2005), telah mengembangkan alat bantu 

bicara tersebut menjadi suatu Spirometer dilengkapi pendeteksi suara berbasis PC. 

Alat ini dapat digunakan untuk menganalisis kapasitas paru-paru. Salah satu indikator 

yang digunakan dalam alat-alat bantu terapi berbicara ini yaitu visualisasi spektrum 

vokal. 

Kusumaningdyah (2005) juga telah merancang perangkat lunak untuk analisis 

suara (gangguan tenggorokan). Latar belakang dari perancangan perangkat lunak ini 

adalah untuk menggantikan sistem manual dalam pemeriksaan pasien gangguan 

tenggorokan. Diharapkan perangkat lunak ini dapat membantu dokter dalam 

melakukan diagnosis terhadap penyakit pasien dalam waktu yang relatif singkat tanpa 
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perlu memeriksa sacara fisik tenggorokan pasien.      

Grimm (1995) telah meneliti dan merancang software untuk anak-anak 

penderita tuna rungu dan keluarganya, software ini terdiri dari software pembelajaran 

cara membaca dan menulis bagi penderita tuna rungu, dan software untuk berlatih 

bahasa isyarat ASL. Software yang dirancang dibedakan berdasarkan umur, yakni 

untuk umur 7 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, dan 16 tahun ke atas. Software tersebut 

hanya terbatas menggunakan bahasa Inggris. 
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BAB III  

KERANGKA PEMIKIRAN KONSEPTUAL ATAU TEORITIK 

 

III.1 Suara dan Desibel 

Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan 

dan peregangan dalam medium gas, cair, padat. Kebanyakan suara adalah merupakan 

gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan 

kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam Hertz (Hz) dan amplitudo atau 

kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam desibel (dB). Satuan desibel adalah 

satuan tak berdimensi yang didapatkan dari rasio dua nilai tekanan udara. Perbedaan 

tekanan udara yang terjadi dibandingkan dengan tekanan udara minimal di mana 

manusia mulai mendengar (referensi). Tekanan udara referensi yang digunakan dalam 

perhitungan adalah 2 x 10-5 Pascal. Persamaan untuk mendapatkan nilai intensitas 

suara dalam desibel adalah : 

SPL = 
eff
P

Pr
log20        dB 

SPL (Sound Pressure Level) adalah tingkat kekerasan suara dalam desibel, P adalah 

tekanan udara saat pengukuran dan Preff adalah tekanan referensi (2 x 10-5 Pascal). 

Metode umum yang digunakan untuk pengukuran intensitas suara dalam 

digital adalah dengan menggunakan sample value maksimum yang paling 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
http://id.wikipedia.org/wiki/Medium
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/wiki/Cair
http://id.wikipedia.org/wiki/Padat
http://id.wikipedia.org/wiki/Osilasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://id.wikipedia.org/wiki/Amplitudo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenyaringan_bunyi&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Desibel&action=edit
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memungkinkan. Besarnya sample value yang dapat ditangani oleh pengolah suara 

digital (SoundCard) tergantung pada besarnya ADC yang digunakan oleh 

SoundCard. Bila sebuah kartu suara menggunakan ADC 16 bit, maka besarnya 

sample value yang dapat ditangani adalah 2 ^16 = 65536. Dengan demikian rumusan 

SPL pada sistem digital menjadi :    

SPL = 20 Log (A/65536) dB 

SPL (Sound Pressure Level) adalah intensitas suara pada proses pengukuran, 

A adalah besarnya amplitudo hasil pengukuran (aktual). 

III.2. Sistem Pembentukan Ucapan 

Ketika celah suara menegang dan tekanan udara meningkat dari paru-paru, 

periode membuka dan menutupnya menjadi pendek dan frekuensi (pitch) sumber 

suara menjadi tinggi. Periode membuka dan menutup ini disebut getaran celah suara. 

Sebaliknya, kondisi tekanan udara yang rendah menghasilkan suara dengan frekuensi 

rendah. Sumber suara terdiri atas komponen fundamental dan harmonik yang 

dimodifikasi oleh jalur vokal untuk menghasilkan kualitas gaya suara, seperti dalam 

menghasilkan bunyi vokal /a/ dan /o/. 

Ucapan manusia dihasilkan oleh suatu sistem produksi ucapan yang dibentuk 

oleh alat-alat ucap manusia. Proses tersebut dimulai dengan formulasi pesan dalam 

otak pembicara. Pesan tersebut akan diubah menjadi perintah-perintah yang diberikan 

kepada alat-alat ucap manusia, sehingga akhirnya dihasilkan ucapan yang sesuai 
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dengan pesan yang ingin diucapkan.  

Gambar 3.1 memperlihatkan foto sinar X penampang alat-alat ucap manusia. 

Vocal tract pada gambar tersebut ditandai oleh garis putus-putus, dimulai dari vocal 

cords atau glottis, dan berakhir pada mulut. Vocal tract terdiri dari pharynx (koneksi 

antara esophagus dengan mulut) dan mulut. Panjang vocal tract pria pada umumnya 

sekitar 17 cm. Daerah pertemuan vocal tract ditentukan oleh lidah, bibir, rahang, dan 

bagian belakang langit-langit; luasnya berkisar antara 20 cm2 sampai dengan 

mendekati nol. Nasal tract mulai dari bagian belakang langit-langit dan berakhir pada 

nostrils. Pada keadaan tertentu, suara nasal akan dikeluarkan melalui rongga ini. 

Gambar 3.2 memperlihatkan model sistem produksi ucapan manusia yang 

disederhanakan. Pembentukan ucapan dimulai dengan adanya hembusan udara yang 

dihasilkan oleh paru-paru. Cara kerjanya mirip seperti piston atau pompa yang 

ditekan untuk menghasilkan tekanan udara.  

 

Gambar 3.1. Foto sinar X penampang alat-alat ucap manusia (Rab, 1993) 



 12

 

Gambar 3.2. Model sistem produksi ucapan manusia (Rab, 1993) 

Pada saat vocal cord berada dalam keadaan tegang, aliran udara akan 

menyebabkan terjadinya vibrasi pada vocal cord dan menghasilkan bunyi ucapan 

yang disebut voiced speech sound. Pada saat vocal cord berada dalam keadaan lemas, 

aliran udara akan melalui daerah yang sempit pada vocal tract dan menyebabkan 

terjadinya turbulensi, sehingga menghasilkan suara yang dikenal sebagai unvoiced 

sound. 

Ucapan dihasilkan sebagai rangkaian atau urutan komponen-komponen bunyi-

bunyi pembentuknya. Setiap komponen bunyi yang berbeda dibentuk oleh perbedaan 

posisi, bentuk, serta ukuran dari alat-alat ucap manusia yang berubah-ubah selama 

terjadinya proses produksi ucapan. 
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III.3. Karakteristik Sinyal Ucapan 

Unit bunyi terkecil yang dapat dibedakan oleh manusia disebut fonem. Suatu 

ucapan kata atau kalimat pada prinsipnya dapat dilihat sebagai urutan fonem. 

Himpunan fonem yang ada dalam suatu bahasa berbeda-beda. Setiap fonem 

disimbolkan dengan suatu simbol yang unik. Saat ini ada beberapa standar cara 

penamaan fonem yang berlaku (Rab,1993), di antaranya adalah standar (1) IPA 

(International Phonetic Alphabet)1 , (2) ARPABET, serta (3) SAMPA.  

III.3.1. Vokal 

Memiliki bentuk kuasi periodik, setiap vokal mempunyai komponen frekuensi 

tertentu yang membedakan karakter satu fonem vokal dengan fonem vokal lainnya. 

Fonem vokal Bahasa Inggris mencakup fonem-fonem /IY/, /IH/, /EH/, /AE/, /AA/, 

/ER/, /AH/, /AX/, /AO/, /UW/, /UH/, dan /OW/. Penelitian untuk mengidentifikasikan 

karakteristik fonem-fonem vokal Bahasa Indonesia pernah dilakukan dan 

dipublikasikan oleh Arman pada tahun 1999 (Arm, 1999). 

III.3.2. Diftong 

Diftong pada prinsipnya adalah dua fonem vokal yang berurutan dan 

diucapkan tanpa jeda. Fonem diftong Bahasa Inggris mencakup /AY/, /OY/, /AW/, 

dan /EY/. Karakteristik diftong mirip dengan karakteristik fonem-fonem vokal 

pembentuknya disertasi bentuk transisinya.  

III.3.3. Konsonan Nasal 

Konsonan nasal dibangkitkan dengan eksitasi glotal dan vocal tract mengerut 

total pada beberapa titik tertentu sepanjang lintasan pengucapan. Bagian belakang 
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langit-langit merendah, sehingga udara mengalir melalui nasal tract dengan suara 

yang dipancarkan melalui lubang hidung.  

III.3.4  Konsonan Frikatif 

Konsonen frikatif pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi frikatif unvoiced 

serta voiced. Fonem Bahasa Inggris yang termasuk frikatif unvoiced adalah /F/, /TH/, 

/S/, dan /SH/, sedangkan yang termasuk frikatif voiced adalah /V/, /Z/, dan /ZH/. 

Frikatif unvoiced dibentuk dengan suatu eksitasi terhadap vocal tract dengan suatu 

aliran udara yang tetap, sehingga menyebabkan turbulensi di daerah yang mengkerut 

dalam vocal tract. Frikatif voiced agak berbeda dengan frikatif unvoiced. Pada 

frikatif voiced, suara dihasilkan oleh dua sumber eksitasi. Sumber eksitasi lainnya 

adalah glotis. 

III.3.5.  Konsonan Stop 

Seperti konsonan frikatif, konsonen stop dapat dibedakan menjadi konsonan 

stop unvoiced serta voiced. Konsonan stop memiliki bentuk yang berbeda dengan 

konsonan-konsonan lainnya. Konsonan ini memperlihatkan pola transient dan tidak 

kontinyu. Konsonan ini dibentuk dengan cara memberikan tekanan pada kondisi 

pengerutan total di bagian rongga mulut tertentu, dan segera diikuti dengan 

pelemasan.  

Untuk fonem /B/ pengerutan terjadi di bibir, untuk fonem /D/ pengerutan 

terjadi di belakang gigi depan, sedangkan untuk fonem /G/ pengerutan terjadi di 

sekitar bagian belakang langit-langit. Selama perioda total pengerutan terjadi, tidak 

ada suara yang dikeluarkan dari mulut, sehingga fonem ini selalu mengandung bagian 
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yang menyerupai silence. Fonem Bahasa Inggris yang termasuk konsonan stop 

unvoiced adalah /P/, /T/, dan /K/, sedangkan yang termasuk konsonan stop voiced 

adalah /B/, /D/, dan /G/.  

III.4. FFT (Fast Fourier Transform) 

Suatu sinyal didefinisikan sebagai besaran fisik yang berubah-ubah menurut 

waktu, ruang, atau variabel-variabel lainnya. Sinyal dapat dianalisis dari dua 

perbedaan sudut pandang, yaitu domain frekuensi dan domain waktu. Sinyal dapat 

direpresentasikan dalam kedua domain, baik domain waktu maupun domain 

frekuensi. Untuk merubah sinyal dari domain yang satu ke domain lainnya digunakan 

Fourier Transform. 

Fast Fourier Transform (FFT) digunakan untuk mengubah sinyal dalam 

domain waktu menjadi domain frekuensi supaya sinyal yang bersifat analog tersebut 

dapat dibaca frekuensinya dan dapat diolah dalam bentuk digital. Ada dua alasan 

yang mendasari dilakukannya transformasi data (sinyal) dari satu domain ke domain 

lainnya. Salah satunya adalah memudahkan dalam menerapkan berbagai macam tipe 

operasi dan logika matematika. Alasan kedua perlu dilakukannya transformasi  sinyal 

karena merupakan kecenderungan dan cara yang relatif mudah dalam 

mengidentifikasi dan menganalisis kelakuan dari setiap perubahan domain (domain 

waktu ke domain frekuensi dan sebaliknya). Jika sinyal input dapat dicuplik menjadi 

sinyal yang lebih sederhana, dan dapat diketahui bagaimana respons sistem terhadap 

sinyal hasil pencuplikan ini, maka akan dapat diprediksi bagaimana hubungan dan 

kelakuan sistem terhadap input. 



 16

Ada beberapa cara dalam penulisan deret fourier. Salah satunya adalah 

penulisan dalam bentuk eksponensial kompleks (phasor). Secara umum transformasi 

fourier didefinisikan sebagai :  

 

kemudian invers dari transformasi fourier dirumuskan dengan : 

 

III.5. Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

JST dapat didefinisikan sebagai suatu sistem komputasi yang disusun oleh 

beberapa elemen pemroses sederhana yang saling berhubungan (yang disebut neuron 

tiruan), yang memproses informasi dinamis dengan karakteristik tertentu yang meniru 

model jaringan syaraf biologis manusia. JST tersusun atas elemen-elemen sederhana 

yang beroperasi secara paralel. Elemen-elemen ini diilhami oleh sistem syaraf  

biologis sehingga dapat menirukan kerja otak manusia. (Demuth dan Beale, 1994). 

JST telah dikembangkan sebagai generalisasi model matematika dari syaraf 

biologis yang mencakup beberapa asumsi, yaitu pemrosesan informasi terjadi pada 

banyak elemen pemroses sederhana yang disebut neuron. Sinyal dilewatkan di antara 

neuron-neuron melalui hubungan interkoneksi, setiap interkoneksi mempunyai bobot, 
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dan pada setiap neuron diterapkan fungsi aktivasi (biasanya tak linier) terhadap 

masukan jaringan untuk menentukan sinyal keluaran.  

Simpul atau node dalam JST mewakili sel nuron dalam otak manusia yang 

memproses masukan-masukan yang diperoleh dari sel-sel neuron lain yang 

dihubungkan melalui axon dan memicu (fire) suatu keluaran. Secara skematis 

pengolahan informasi pada sel neuron yang ditiru oleh simpul JST diberikan pada 

gambar 3.3. Bobot W ditentukan oleh kondisi axon yang dapat bersifat mendukung 

atau menghambat sinyal dari masukan. 

 

Gambar 3.3. Model Skematis Sel Neuron 

Semua masukan (x) yang telah terboboti dijumlahkan dan diubah 

menggunakan fungsi transfer f(x) untuk memicu atau menghasilkan keluaran (y). 

Suatu JST tersusun atas simpul-simpul yang saling dihubungkan membentuk suatu 

jaringan. Hubungan atau koneksi antar simpul ini yang membedakan antara model 

JST yang satu dengan model JST lainnya. (Achmad, 1997). 
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III.5.1 Jenis dan Karakteristik Jaringan Syaraf Tiruan 

            Sifat JST yang menarik adalah kemampuan jaringan untuk belajar dari 

lingkungan dan meningkatkan unjuk kerja jaringan melalui mekanisme pelatihan. 

Pelatihan jaringan didefinisikan sebagai proses penyesuaian parameter-parameter dari 

JST melalui suatu proses kontinyu yang dipicu secara internal atau eksternal oleh 

lingkungan yang membatasi jaringan. Peltihan JST dilakukan secara iteratif dengan 

menyesuaikan bobot sinapsis yang mengandung sistem basis  pengetahuan dari 

jaringan. Jaringan dapat mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan suatu 

tanggapan yang konsisten terhadap serangkaian data masukan. 

Karakteristik JST ditentukan oleh interkoneksi anatr neuron, fungsi aktivasi 

dalam jaringan yang membentuk struktur jaringan, dan algoritma 

pembelajaran.Berdasarkan jenis arsitektur jaringan, JST dikelompokkan menjadi dua 

jenis, yaitu arsitektur umpan maju (feedforward) dan arsitektur umpan balik 

(feedback). 

Neuron-neuron pada suatu jaringan saling terhubung untuk membentuk 

interkoneksi jaringan. Interkoneksi neuron pada JST umpan maju dilakukan dengan 

menghubungkan neuron-neuron pada suatu lapisan dalam jaringan dengan neuron-

neuron pada lapisan berikutnya. Interkoneksi neuron pada JST umpan balik 

membentuk interkoneksi jaringan yang melingkar. Arsitektur jaringan umpan balik 

juga disebut arsitektur jaringan perulangan (recurrent). Beberapa JST yang telah 

banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi antara lain JST Perceptron, 
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Backpropagation, Adaptive Resonance Theory (ART), dan kohonen. 

III.5.2 JST Umpan Maju 

            Salah satu arsitektur JST yang telah diterima dan digunakan secara luas dalam 

penerapan teknologi JST adalah jaringan syaraf dengan arsitektur umpan maju 

(feedforward). JST umpan maju telah terbukti mampu digunakan untuk memprediksi 

stok pasar, membaca tulisan tangan, pengenalan suara, sintesis suara dari tulisan, 

bahkan untuk simulasi kemudi truk. Diperkirakan lebih dari 90 % aplikasi JST 

dikembangkan dengan menggunakan metode ini (Welstead, 1994). 

            JST umpan maju tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri dari simpul-simpul 

(node) yang saling dihubungkan. Lapisan pertama sebagai lapisan yang memproses 

masukan dan lapisan terakhir sebagai lapisan yang menghasilkan atau memicu 

keluaran. Sementara diantara kedua lapisan tersebut terdapat 1 atau lebih lapisan 

tersembunyi.  

 

Gambar 3.4. Struktur JST Umpan Maju 
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Ketika sebuah jaringan diberi sebuah pola masukan, perbaikan nilai aktivasi 

merambat maju dari lapisan tersembunyi dan tujuan akhirnya masuk ke elemen-

elemen pemroses pada lapisan keluaran sehingga arsitektur ini dikatakan sebagai 

arsitektur Umpan Maju. 

            Arsitektur JST Umpan Maju tidak mempunyai hubungan umpan balik, tetapi 

galatlah yang diumpan balik selama pelatihan. Saat jaringan membetulkan parameter-

parameter internalnya, mekanisme koreksi dimulai dari elemen-elemen pemroses 

keluaran, merambat kembali melalui setiap elemen pemroses pada lapisan 

tersembunyi dan menuju lapisan masukan. Proses ini dikatakan sebagai proses 

perambatan balik. 

III.5.3 Algoritma Pelatihan Perambatan Balik 

            Untuk melatih JST diperlukan suatu aturan pelatihan. Aturan pelatihan suatu 

JST didefinisikan sebagai cara untuk mengubah pembobot dalam merespon sebuah 

pasangan masukan dan keluaran yang diberikan. JST Umpan Maju ini dilatih dengan 

menggunakan algoritma pelatihan perambatan balik, dimana simpangan antara 

keluaran aktual suatu lapisan dan keluaran yang diharapkan (target) digunakan untuk 

mengubah bobot koneksi lapisan sebelumnya. 

            Metode pelatihan perambatan balik adalah metode penurunan gradien 

(gradien descent) yang bertujuan untuk meminimalkan total kuadrat galat dari 

keluaran yang dihitung oleh jaringan. Pelatihan JST dengan perambatan balik 

meliputi tiga tingkatan yaitu masukan pola pelatihan dengan umpan maju, 
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perhitungan dan perambatan balik galat, serta pembenahan bobot (Fausett, 1994). 

III.5.4 Algoritma Aplikasi / Pengujian JST 

            Setelah pelatihan, aplikasi dari JST hanya meliputi perhitungan umpan maju. 

Sekalipun pelatihannya lambat, jaringan terlatih dapat menghasilkan keluaran yang 

cepat. (Fausett, 1994). Setelah dilatih, maka JST mampu menghasilkan keluaran yang 

bersesuaian dengan masukannya. Keunggulan JST adalah kemampuan 

menggeneralisasikan masukan untuk dapat memberikan suatu keluaran sehingga 

masukan yang digunakan tidak harus sama dengan yang digunakan untuk pelatihan 

(Achmad, 1997). JST memiliki kecenderungan alamiah untuk menyimpan sistem 

pengetahuan yang mampu digunakan dalam sistem komputasi dan mempunyai 

kemampuan untuk belajar dari sistem pengetahuan dalam jaringan (Haykin, 1994).    

III.5.5 Keluaran JST 

            Sebelum JST dapat dilatih, harus tersedia terlebih dahulu set data pelatihan 

sebagai pasangan masukan dan target keluaran JST, bobot awal pelatihan, konfigurasi 

jumlah NH dan NL, pilihan fungsi aktivasi, nilai laju belajar, momentum, serta syarat 

henti pelatihan berupa galat toleransi ataupun jumlah iterasi maksimal.  

            Keluaran aktual dari JST dilatih untuk mendekati nilai target dari masukan 

yang terdapat dalam set data pelatihan. Tujuan pembuatan perangkat lunak ini adalah 

untuk memanfaatkan kemampuan JST dalam generalisasi, yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan keluaran yang mendekati target dari masukan yang belum terdapat 

dalam set data pelatihan. 
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            Menurut Sarle (2002) terdapat beberapa kondisi yang diperlukan untuk 

mencapai generalisasi yang baik, yaitu : 

1. Masukan jaringan harus mengandung cukup informasi mengenai 

target/keluaran JST yang dikehendaki. 

2. Set data pelatihan harus cukup dan representatif yaitu mewakili semua 

pola/kasus yang hendak dikenali/digeneralisasi. 

            Konfigurasi JST yang optimal tidak dapat langsung ditentukan hanya dari 

jumlah masukan dan keluaran jaringan saja. Hal ini bergantung pada jumlah 

kasus/data. Oleh karena itu, optimalisasi JST biasanya dilakukan melalui percobaan 

(proses trial and error) karena belum terdapat rumusan teori baku yang berlaku 

secara umum (Sarle, 2002).   

III.6  Pemrograman Delphi 

Borland Delphi atau yang biasa disebut Delphi saja, merupakan sarana 

pemrograman aplikasi visual. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman 

Pascal. Delphi merupakan penerus dari Turbo Pascal. Turbo Pascal dirancang untuk 

dijalankan pada sistem operasi DOS, sedangkan Delphi dirancang untuk beroperasi di 

bawah sistem operasi Windows, saat ini ada juga Delphi yang dirancang untuk 

beroperasi di bawah sistem operasi Linux, disebut Kylix. 

Delphi merupakan bahasa pemrograman yang mampu menyediakan 

antarmuka grafis (Graphical User Interface, GUI) sehingga mampu menciptakan 

aplikasi yang memiliki antarmuka yang user friendly. 
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Gambar 3.5. Tampilan program Delphi 

Secara umum lingkungan kerja Delphi terdiri atas 4 buah window, yakni 

Main Window, Form Window, Code Editor, dan Object Inspector. Empat buah 

window tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• Main Window 

Main Window adalah window utama Delphi, dari sinilah pusat pengaturan 

program Delphi. Di main window terdapat tiga buah elemen penting, yakni Menu 

Bar, Speed Bar, dan Component Pallete. 
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Gambar 3.6. Tampilan detail Main Window 

Menu Bar dipakai untuk mengatur semua window di Delphi, mengelola proses, 

desain aplikasi, mengatur lingkungan kerja Delphi, serta menyediakan fasilitas 

online help. Speed Bar adalah kumpulan tombol yang mewakili fasilitas-fasilitas 

yang paling sering digunakan oleh pemakai pada menu bar. Component pallete 

berfungsi untuk menyimpan komponen-komponen. Komponen-komponen ini 

yang nanti akan digunakan dalam membuat aplikasi. 

• Object Inspector 

Object Inspector digunakan untuk mengatur property dan event dari komponen 

terpilih. 

 

Gambar 3.7. Tampilan detail Object Inspector 
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Object Inspector memiliki dua halaman, yaitu halaman Property (untuk mengatur 

property komponrn terpilih) dan halaman Events (untuk mengatur event 

komponen terpilih). Dibagian paling atas terdapat nama komponen yang sedang 

terpilih di object inspector. Di bagian bawah object inspector ada dua bagian yaitu 

nama property dan nilai property yang bersangkutan. 

• Form Window 

Form Window adalah jendela aplikasi yang akan dibuat. Delphi secara default 

langsung membuatkannya setiap kali Delphi dijalankan. Selanjutnya komponen-

komponen yang diambil dari component pallete diletakkan pada jendela ini, 

biasanya jendela ini disebut dengan Form. 

 

Gambar 3.8. bagian-bagian sebuah window/form 

• Code Editor 

Code Editor adalah sebuah tempat untuk mengetikkan perintah-perintah aplikasi 

yang sedang dibuat. Di bagian atas jendela Code Editor terdapat halaman-
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halaman untuk bernavigasi dari satu unit ke unit lainnya, juga untuk navigasi 

antar project. 

 

Gambar 3.9. Halaman Unit dan Project dalam Code Editor 

III.7. Aplikasi User Friendly 

Dalam merancang suatu aplikasi perangkat lunak ada dua hal yang wajib 

harus diperhatikan, yaitu  “Bagaimana membuat aplikasi berjalan dengan benar dan 

sesuai dengan keinginan pengguna” dan “Bagaimana membuat tampilan antarmuka 

dari aplikasi yang dibuat menjadi menarik, mudah digunakan dan secantik mungkin 

agar pengguna tidak jenuh dan terus tertarik untuk menggunakannya” ( Musalini, 

2004).   

Kemampuan  user friendly pada aplikasi adalah kemampuan aplikasi untuk 

dapat digunakan oleh pemakai (user) dengan mudah bahkan oleh pemakai komputer 

pemula sekalipun, sederhana tanpa perlu terlalu rumit mempelajari secara detail 
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dalam jangka waktu yang lama, menarik secara visual dan memiliki kemampuan 

yang sesuai dengan keinginan user. Jadi, perlu adanya komunikasi imbas balik 

(feedback) antara perancang software/aplikasi dengan user agar diperoleh hasil 

aplikasi yang user friendly.  

III.8. Pemrograman Interaktif (Purwadi dan Istiyanto, 2005)  

Pemrograman interaktif merupakan pandangan atau filosofi dalam proses 

pembuatan program yang menunjukkan bahwa hasil program dioperasionalkan secara 

interaktif dengan mudah, jelas dan sederhana bagi pemakai. Pemahaman program 

yang interaktif terdiri dari dua faktor utama, yaitu fasilitas antarmuka pemakai (user 

interface) dan interaksi antara pemakai dan komputer. Antarmuka pemakai 

merupakan aspek fisik suatu sistem komputer yang dialami oleh pemakai secara 

langsung. Sedangkan interaksi antara pemakai dan komputer meliputi semua aspek 

yang berhubungan dengan cara atau metode bagaimana pemakai berinteraksi dengan 

komputer (program sistem komputer).  

Desain antarmuka pemakai dengan pengontrolan yang terlihat jelas dengan 

mapping baik dan hasil tampilan menu program menunjukkan fungsi-fungsi yang 

jelas bagi pemakai sistem. Interaksi pemakai dan komputer (program) 

memperlihatkan bahwa rancangan, desain, dan implementasi program menunjukkan 

kemudahan dalam operasional dan mudah dipelajari oleh pemakai awam.  
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Tampilan program sistem secara grafis, secara ideal akan membantu 

pemahaman pemakai dalam mempergunakan/ mengoperasikan sistem. Beberapa 

karakteristik yang sangat mempengaruhi dalam mendesain tampilan program sistem 

dengan desain grafis yang terstruktur dan baik, yaitu :  

1. Bentuk penampilan, struktur secara fisik dan hubungan antar bagian secara 

keseluruhan. 

2. Penempatan posisi, gerakan fisik menu, alur sistem, dan proses interaksi yang 

terjadi terhadap suatu perubahan terjadi hubungan yang interaktif. 

3. Ukuran bentuk tampilan, jumlah tampilan per modul menu, kecenderungan 

penggunaan, pengelompokkan fungsi menu yang serasi atau seragam. 

4. Penempatan posisi atau pemetaan menu disesuaikan dengan obyek yang 

berelasi, dengan mempertimbangkan obyek lain dalam program sistem. 

Faktor penting lain yang mempengaruhi hasil rancangan sistem yang 

interaktif dan user friendly, adalah faktor pewarnaan untuk memberikan hasil 

pandangan atau visualisasi program yang lembut dan memberi kenyamanan bagi 

mata pemakai. Faktor utama yang mempengaruhi bentuk warna pada tampilan menu 

program yaitu segmentasi warna pada menu untuk membedakan antar bagian, 

misalnya dengan kombinasi warna halus/gelap untuk dasar dan warna terang untuk 

menu pilihan. Faktor jumlah warna, warna yang menonjol untuk menunjukkan hal-

hal penting, misalnya menu yang sedang aktif membutuhkan warna yang 

menonjol/khusus. 
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III.9. Desain Interface 

Perancangan user interface yang baik bersifat kritis bagi keberhasilan suatu 

sistem. Interface yang sulit digunakan akan menghasilkan error user yang tinggi, dan 

mempunyai kemungkinan terburuk pengguna akan menolak menggunakan perangkat 

lunak tersebut. 

III.9.1. Proses Perancangan Interface 

Shneiderman dalam Sommerville (2003) memberikan panduan prinsip-prinsip 

perancangan user interface, yakni : 

a. Kebiasaan user, interface harus menggunakan istilah dan konsep yang 

diambil dari pengalaman orang-orang yang akan paling sering menggunakan 

perangkat lunak tersebut. 

b. Konsistensi, interface harus konsisten dalam berbagai hal, jika dimungkinkan 

dalam operasi yang hampir sama harus diaktifkan dengan cara yang sama. 

c. Meminimalkan kejutan, user harus tidak dikejutkan oleh perilaku sistem. 

d. Kemampuan pemulihan (recoverability), interface harus mencakup 

mekanisme untuk memungkinkan user pulih dari error. 

e. Panduan user, interface harus menyediakan umpan balik yang berarti ketika 

terjadi kesalahan dan menyediakan fasilitas bantuan. 

f. Keragaman user, interface harus menyediakan fasilitas interaksi yang sesuai 

untuk berbagai tipe user. 
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Gambar 3.10. Proses perancangan user interface (Sommerville, 2003) 

III.9.2. Evaluasi Desain (Pressman, 1997) 

Setiap prototype interface diciptakan, maka prototype itu harus dievaluasi 

untuk menentukan apakah memenuhi kebutuhan pengguna. Evaluasi dapat meliputi 

spektrum formalitas yang terentang dari uji coba informal di mana seorang pengguna 

memberikan umpan balik sampai studi yang dirancang secara formal dengan 

menggunakan metode statistik untuk mengevaluasi kuesioner yang dikerjakan oleh 

populasi pengguna akhir (end user). 
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Gambar 3.11. Siklus evaluasi desain interface (Pressman, 1997) 

Lingkaran evaluasi interface pemakai berbentuk seperti pada Gambar 3.11. 

Setelah desain permulaan dilengkapi, maka diciptakan prototype tingkat pertama. 

Prototype dievaluasi oleh pengguna, sehingga desainer mendapatkan tanggapan 

langsung mengenai keandalan interface tersebut. Sebagai tambahan bila digunakan 

teknik evaluasi formal (kuisioner), maka desainer mampu mendapatkan informasi 

keandalan desain. Modifikasi desain dibuat berdasarkan input pengguna. Siklus 

evaluasi berlanjut sampai tidak diperlukan modifikasi lebih jauh lagi terhadap 

interface tersebut. 

Saat prototype pertama dibangun, maka desainer dapat mengumpulkan 

berbagai data kuantitatif dan kualitatif yang akan membantu dalam mengevaluasi 

interface. Untuk mengumpulkan data kuantitatif, kuesioner dapat dibagikan kepada 
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para pengguna prototype. Jawaban pertanyaan dapat berupa ya/ tidak, numeris, 

subyektif yang diskala, atau persentase (subyektif). 

III.9.2.1. Pengujian Perangkat Lunak 

Menurut Myers dalam Pressman (1997) ada sejumlah aturan yang berfungsi 

sebagai sasaran pengujian perangkat lunak, yakni : 

1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan 

kesalahan. 

2. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk 

menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. 

3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan 

yang belum pernah ditemukan sebelumnya. 

III.9.2.1.1. Pengujian Grafical User Interface (GUI) (Pressman, 1997) 

Grafical User Interface (GUI) menyajikan tantangan yang menarik bagi para 

perekayasa. Karena komponen reusable berfungsi sebagai bagian dari lingkungan 

pengembangan GUI, maka pembuatan interface untuk user telah menjadi lebih teliti. 

Pada saat yang sama, kompleksitasi GUI telah berkembang, menimbulkan kesulitan 

yang lebih besar di dalam desain dan eksekusi test case. 

GUI modern memiliki bentuk dan cita rasa yang sama, maka dapat dilakukan 

sederetan pengujian standar. Pertanyaan berikut dapat berfungsi sebagai panduan 
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untuk serangkaian pengujian generik untuk GUI, diantaranya adalah : 

a. Untuk windows : 

o Apakah window dapat di-resize, digerakkan atau digulung ? 

o Apakah semua fungsi yang berhubungan dengan windows dapat diperoleh 

bila diperlukan ? 

o Apakah semua menu pull down, tool bar, scrool bar, kotak dialog, 

tombol, ikon, dan control yang lain dapat diperoleh dan dengan tepat 

ditampilkan untuk window tersebut ? 

o Apakah semua isi data yang diisikan pada window dapat ditunjuk dengan 

tepat dengan mouse, pointer, atau keyboard ?  

b. Untuk menu pull down dan operasi mouse : 

1. Apakah menu bar yang sesuai ditampilkan di dalam konteks yang sesuai ? 

2. Apakah aplikasi menu bar menampilkan fitu-fitur yang terkait dengan 

sistem ? 

3. Apakah type face, ukuran, dan format teks telah sesuai ? 

4. Apakah nama-nama menu fungsi bersifat self explanatory ? 
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5. Mungkinkah memanggil masing-masing fungsi menu dengan 

menggunakan perintah alternatif ? 

6. Apakah semua menu fungsi  dapat bekerja dengan benar ? 

c. Entri data : 

1. Apakah entri data dapat diinput ke sistem ? 

2. Apakah data yang invalid dapat dikenali ? 

III.9.2.1.2. Pengujian Alpha dan Beta 

Bila perangkat lunak dibangun untuk digunakan oleh pengguna tertentu, maka 

sederetan pengujian kesesuaian dapat dilakukan untuk memungkinkan pengguna 

memvalidasi semua keinginannya. Dengan pengujian yang dilakukan oleh pengguna 

(user), bukan oleh pengembang perangkat lunak. Pengujian kesesuaian dapat 

dilakukan dalam periode minggu atau bulan, sehingga dapat diperoleh kesalahan 

kumulatif yang dapat dijadikan feedback pengembangan perangkat lunak tersebut. 

Bila perangkat lunak dikembangkan untuk digunakan oleh banyak pengguna, 

maka sangat tidak praktis bila dilakukan pengujian secara personal. Sebagian besar 

pengembang perangkat lunak menggunakan proses pengujian alpha dan beta untuk 

mengungkap kesalahan perangkat lunak yang hanya dapat ditemukan oleh pengguna. 
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Pengujian alpha dilakukan pada sisi pengembang perangkat lunak kepada 

pelanggan, pengujian alpha dilakukan pada lingkungan yang dikontrol oleh 

pengembang. Pengujian beta dilakukan pada satu atau lebih pengguna akhir 

perangkat lunak. Tidak seperti pengujian alpha, pengembang biasanya tidak dapat 

mengontrol kondisi lingkungan pengujian, pengguna akan merekam semua masalah 

yang ditemukan selama pengujian beta dan melaporkannya kepada pengembang, lalu 

pengembang akan melakukan modifikasi dan kemudian melepaskan kembali produk 

perangkat lunaknya kepada pengguna. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

IV.1. Perancangan Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah komponen penting yang menunjang pelaksanaan 

penelitian ini, karena komputer secara umum terdiri dari komponen perangkat keras 

dan perangkat lunak. Dalam batasan masalah telah disebutkan bahwa perancangan 

perangkat keras tidak termasuk dalam bagian penelitian ini, namun penyusunan 

perangkat keras akan mempengaruhi hasil penelitian ini.  

 

MIXER 

MIKROPON 

KOMPUTER 
Melakukan interpretasi  
secara visual  kepada 
user kesesuaian spektrum 
database dengan 
spektrum suara user 

In-line pada soundcard 

DATABASE/ 
SAMPEL SUARA 

 

Gambar 4.1. Blok diagram perangkat keras 

Mixer digunakan untuk mencampur, memadukan, dan mengolah sinyal, 

sehingga akan didapatkan sinyal yang diinginkan. Di dalam mixer dilengkapi dengan 
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komponen pre-amp yang berfungsi untuk mengurangi noise dan memperkuat sinyal 

input dari mikrofon. Selain itu, mixer juga dilengkapi dengan panel graphic equalizer 

yang digunakan untuk melakukan setting frekuensi maupun gain sinyal input. 

Perangkat keras yang disusun telah diuji respon frekuensinya oleh peneliti lain 

dengan hasil pengujian diperoleh : 

1. Mixer tipe EuroRack UB1002FX yang digunakan dalam penelitian flat 

dalam merespon frekuensi suara manusia pada rentang  1 kHz sampai 20 

kHz, dengan rerata nilai simpangan gain (deviasi) sebesar 2.02 dB. 

2. Rerata selisih nilai magnitude (dB) antara Sinyal sweep PC dengan sinyal 

keluaran dari mikrofon adalah sebesar 8.01 dB. Ketika dilakukan analisis 

frekuensi pada rentang yang lebih sempit (antara 2 kHz sampai 6 kHz), 

diketahui bahwa pada rentang frekuensi tersebut, mikrofon memberikan 

respon yang flat terhadap masukan sinyal sweep dengan nilai simpangan 

gain sebesar 3 dB.  

IV.2. Perancangan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak sebagai alat bantu bicara bagi tuna rungu ini dirancang dalam 

dua bidang penekanan yakni, penekanan pada unjuk kerja dari perangkat lunak dan 

penekanan pada kajian user fiendly dari perangkat lunak. Pembagian penekanan 

perancangan ini dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Penekanan perancangan perangkat lunak 

Pada penekanan perangkat lunak user friendly meliputi kajian tentang 

kemudahan (easy), kenyamanan (comfort) dan daya tarik (interest) yang dtinjau dari 

faktor tampilan, dan faktor fungsi dan manfaat. Sedangkan penekanan unjuk kerja 

dari perangkat lunak meliputi  pemembuatan algoritma dalam bentuk diagram alir 

pemrograman yang merupakan rumusan pemecahan masalah dan melakukan 

perancancangan perangkat lunak yang mengacu pada algoritma yang telah dibuat. 

IV.3. Perancangan Interface 

Pembuatan desain interface dengan menggunakan pola-pola dasar desain  

interface, diantaranya adalah : 

1.   Kebiasaan user menggunakan interface perangkat lunak, dalam hal ini 

mengkaji sistem operasi yang paling sering digunakan user, oleh karena itu 
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perancangan desain interface perangkat lunak harus menyesuaikan dengan 

kebiasaan user. 

2.   Memberikan panduan kepada user, panduan diberikan sebelum user 

menggunakan perangkat lunak tersebut agar kesalahan dalam penggunaan 

perangkat lunak dapat diminimalisir. 

 

 

          

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Perancangan user interface 

Proses perancangan interface dimulai dengan menggunakan hasil evaluasi dari 

studi pustaka, maupun hipotesa awal perancangan  
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IV.4. Bahan Penelitian 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah desain unjuk kerja perangkat 

lunak hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, dan perangkat keras yang 

telah diuji kemampuan respon frekuensinya.  

IV.5. Alat Penelitian 

Agar penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar maka 

diperlukan alat-alat sebagai berikut : 

1. PC (Personal Computer) dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Prosesor Intel Pentium IV 2.4 GHz 

b. Memory DDR 256 Mb PC 3200 

c. HardDisk 40 Gb  

d. SoundCard 16 bit 3 channel 

e. Monitor 17 inch resolusi 1280 x 1024 dpi 

f. Speaker Simbada CST 6700 

g. Operating sistem Windows XP Professional SP 2.0 

2. Software Borland Delphi 7.0, Corel Draw 12, dan Adobe Photoshop 7.0 

3. Mikrofon dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Type Mikrofon : Vokal Mikrofon. 

b. Seri Mikrofon : PG58 – LC. 

c. Frekuensi Respon : <60 Hz – 20 kHz (-2 dB), diukur pada frekuensi 
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1000 Hz. 

d. Dynamic (dapat menjangkau volume tinggi tanpa distorsi), Cardioid 

(feedback kecil, dapat menangkap suara dari arah depan dan samping), 

dan Tailored (respon terhadap suara tinggi) . 

 
Gambar 4.4. Frekuensi respon mikrofon PG58 

4. Pre amp (satu buah), pre amp ini diperoleh dari fungsi mixer dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Type Mixer : EuroRack UB1002FX. 

b. Mikrofon Input (IMP : Invisible Mic Preamp) dan 4 stereo channel. 

c. Frekuensi Respon : <10 Hz – 200 kHz (-2 dB). 

d. Rentang Gain : +10 sampai +60 dB. 

e. Impedansi : rata-rata 2.6 kΩ. 

f. Distorsi : 0.005 %. 

5. Printer Canon Pixma IP 1000. 
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IV.6. Tata Laksana Penelitian 

IV.6.1. Persiapan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian ada beberapa persiapan yang harus 

dilakukan, yakni  : 

1.   Pengurusan surat ijin penelitian 

2.  Pencarian referensi dan studi pustaka untuk mendapatkan dasar teori dari 

prinsip kerja piranti yang berhubungan dengan perancangan. 

3.  Penyediaan alat dan bahan, untuk membantu proses perancangan yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

4.  Studi lapangan. Dalam hal ini penulis mengamati metode terapi bicara di 

sebuah Sekolah Luar Biasa Karnnamanohara di daerah RingRoad Utara, 

Yogyakarta. 

IV.6.2. Pelaksanaan Penelitian 

Pelakasanaan penelitian ini diawali pada penekanan unjuk kerja dari 

perangkat lunak, kemudian dilanjutkan ke penekanan perangkat lunak user friendly. 
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1. Desain database 

Dengan mengetahui metode terapi bicara yang biasa digunakan di SLB tuna rungu, 

disusun desain database yang dibutuhkan. Metode pertama yang dicoba adalah 

penggunaan suku kata-suku kata yang sederhana. Desain database ini disesuaikan 

dengan desain alat bantu terapi bicara yang akan mengolahnya. Sebagai tindak 

lanjutnya maka dilakukan perekaman contoh-contoh pengucapan vonem dasar yang 

benar pada orang dewasa normal. Kegiatan ini dilakukan di studio rekaman dengan 

program bantu Cool Edit Pro 2.0. 

2. Perancangan algoritma software 

Algoritma pemrograman untuk aplikasi alat bantu bicara pada penderita tuna rungu 

ini direalisasikan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0. Untuk lebih 

detailnya, diagram alir perancangan perangkat lunak ini dapat dilihat pada Lampiran 

A. 

3. Melakukan perancangan dan pembuatan perangkat lunak 

Perangkat lunak dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland 

Delphi 7.0. Perangkat lunak ini digunakan untuk menginterpretasikan  kemampuan 

user menirukan sampel bunyi ucapan dari database. Interpretasi dengan cara 

visualisasi spektrum sinyal ucapan serta melihat bentuk gerak bibir. 
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4. Uji kelayakan software 

Perangkat lunak yang dirancang secara umum dibagi dalam 2 bagian penting. 

Bagian tersebut meliputi :  

a. Bagian pertama merupakan bagian untuk penyajian spektrum secara realtime.      

Dari hasil perhitungan software akan diperoleh nilai magnitude (dBFS) 

keluaran dari  spektrum suara. Nilai-nilai ini nantinya akan dibandingkan 

dengan nilai-nilai magnitude hasil analisis dari program aplikasi Cool Edit Pro 

2.0 untuk diketahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi. 

b. Bagian kedua merupakan bagian untuk melakukan perhitungan serta analisis 

kemiripan spektrum suara penderita tuna rungu yang direkam oleh mikrofon 

dengan spektrum suara database untuk suatu fonem yang dipelajari. 

Perangkat lunak ini didasarkan pada pengenalan pola spektrum suara dengan 

menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST).  

           Metode JST yang diterapkan untuk analisis kemiripan dalam software ini akan 

diuji sampai sejauh mana tingkat kehandalannya dalam mengenali pola spektrum 

suara baik dari file training (data yang telah dilatihkan sebelumnya) maupun dari file 

uji (data baru yang belum pernah dilatihkan sebelumnya). 
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Sedangkan untuk penekanan perangkat lunak user friendly sesuai dengan 

batasan masalah yang diberikan, penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap, 

dalam setiap tahap penelitian akan dilakukan evaluasi untuk memperoleh umpan 

balik yang akan digunakan sebagai user case untuk penelitian tahap selanjutnya. 

Ketiga tahap penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap Pertama 

a. Mendefinisikan user case, user case diperoleh dari  hasil studi pustaka dan 

hipotesa awal perancangan. 

b. Melakukan perancangan tahap pertama sesuai dengan user case yang 

diperoleh. 

c. Melakukan evaluasi terhadap perangkat lunak hasil rancangan awal untuk 

memperoleh umpan balik untuk user case perancangan kedua. 

 
1. Studi kasus 

2. Hipotesa 
user case rancangan awal evaluasi 

user case untuk 
tahap kedua 

 

 

Gambar 4.5. Bagan alir perancangan tahap pertama 
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2. Tahap Kedua  

a. Mengolah user case tahap kedua yang diperoleh dari hasil evaluasi 

perancangan tahap pertama. 

b. Melakukan perancangan tahap kedua berdasarkan user case yang diperoleh 

dari hasil evaluasi terhadap perancangan pertama. 

c. Melakukan evaluasi terhadap perangkat lunak hasil rancangan kedua untuk 

memperoleh umpan balik untuk user case perancangan ketiga. 

 
user case 

tahap kedua 
perancangan 
tahap kedua evaluasi

user case untuk 
tahap ketiga 

 

Gambar 4.6. Bagan alir perancangan tahap kedua 

3. Tahap Ketiga  

a. Mengolah user case tahap kedua yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap 

perancangan tahap kedua. 

b. Melakukan perancangan tahap ketiga berdasarkan user case yang diperoleh 

dari hasil evaluasi terhadap perancangan tahap kedua. 

c. Melakukan evaluasi terhadap perangkat lunak hasil rancangan ketiga untuk 

memperoleh umpan balik untuk user case perancangan selanjuitnya. 
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user case 

tahap ketiga 
perancangan 
tahap ketiga evaluasi

user case untuk 
tahap selanjutnya 

 

Gambar 4.7. Bagan alir perancangan tahap ketiga 

IV.7. Evaluasi Desain 

IV.7.1. Pengujian Desain Interface  

Pengujian desain interface dilakukan guna mengetahui tingkat kemudahan, 

kenyamanan dan daya tarik perangkat lunak untuk digunakan oleh user, pengujian ini 

dilakukan berdasarkan metode yang digunakan oleh Pressman.  

 

 

 

 

 

 

 

Desain 
permulaan

membuat prototipe 
interface # 1 

diperoleh user case tahap 
selanjutnya yang digunakan 
untuk melakukan modifikasi 

desain 

pemakai mengevaluasi interface 
dengan parameter : Kemudahan, 

Kenyamanan, dan Daya tarik. 
Instrumen yang digunakan dalam 

pengujian adalah dengan kuisioner 

evaluasi dipelajari oleh 
desainer

membuat prototipe 
interface # n 

Analisa 
terhadap 
hipotesa dan 
studi pustaka  

Gambar 4.8. Proses pengujian desain interface 
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Proses pengujian dilakukan hingga nilai n = 3, hal ini sesuai dengan batasan 

masalah yang diberikan. Dalam setiap pengujian dilakukan pengisian kuisioner oleh 

pengguna, kuisioner ini untuk mengetahui tingkat tingkat kemudahan, kenyamanan 

dan daya tarik perangkat lunak ini dan untuk memperoleh umpan balik berupa 

masukan dari pengguna. 

IV.7.2. Analisis Hasil 

Setelah tahap perancangan dilakukan maka perlu adanya analisis hasil 

terhadap hasil perancangan. 

a. Analisisi terhadap perancangan unjuk kerja 

Pada penelitian ini terdapat dua hal penting untuk dilakukan analisis, yaitu :  

1. Perangkat lunak yang telah dirancang akan diuji tingkat keberhasilannya 

dengan dibandingkan pada program aplikasi Cool Edit Pro 2.0. Dalam hal ini, 

variabel yang akan dibandingkan adalah nilai-nilai magnitude (dB) hasil 

keluaran dari kedua software tersebut untuk diketahui seberapa besar 

simpangan yang muncul. 

2. Dalam penelitian ini, untuk penerapan jaringan syaraf tiruan (JST) digunakan 

5 sampel suara vokal yang meliputi sampel suara /a/, /e/, /i/, /o/, dan /u/. 

Sampel suara ini akan ditraining sampai JST bisa mengenali karakteristik dari 

sampel suara masukan ini sekaligus menyimpan informasinya. Ketika proses 

training selesai dilakukan, maka akan dilakukan test pada beberapa file uji 
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untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pembelajaran JST. File uji ini 

hanya akan dikenai proses umpan maju saja, tanpa melalui proses perambatan 

balik. Hasil dari pengujian ini secara otomatis juga akan disimpan nilai dari 

bobot terakhir (sama dengan bobot terakhir dari proses training) serta nilai 

dari tiap-tiap output. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiripan, 

akan dilakukan analisis perbandingan dari nilai-nilai output hasil training 

terhadap hasil uji. 

b. Analisisi terhadap perangkat lunak user friendly 

Dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap tingkat kemudahan 

penggunaan interface suatu perangkat lunak, dan tingkat kenyamanan desain 

interface sehingga diperoleh suatu desain interface perangkat lunak yang user 

friendly sekalipun untuk pengguna awal. Analisa dilakukan terhadap hasil isian 

kuisioner (kuisioner dapat dilihat pada Lampiran B dan C), hasil jawaban yang 

diperoleh dari  kuisioner kemudian diambil jawaban terbanyak untuk digunakan 

sebagai umpan balik terhadap modifikasi rancangan interface yang selanjutnya, 

jawaban terbanyak ini merupakan interpretasi dari keinginan pengguna terhadap 

pengertian desain perangkat lunak user friendly yang mereka inginkan.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tahap akhir dari pelaksanaan penelitian 

yang telah dilakukan dan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah 

diperoleh, sehingga mencapai suatu hasil penelitian yang mengacu pada tuntutan 

perancangan. 

V.1. Penelitian Unjuk Kerja Perangkat Lunak 

V.1.1 Penyusunan Desain Database  

            Dengan mengetahui metode terapi bicara yang biasa digunakan di SLB tuna 

rungu, disusun desain database yang dibutuhkan. Sebagai tindak lanjutnya maka 

dilakukan perekaman contoh-contoh pengucapan vonem dasar yang benar pada orang 

dewasa normal. Kegiatan ini dilakukan di studio rekaman dengan program bantu 

Cool Edit Pro 2.0.  

            Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dua (2) suara laki-laki 

dewasa dengan usia yang sama. Suara yang direkam sebagai database adalah 

beberapa bentuk fonem dalam Bahasa Indonesia, misalnya ‘ba’, ‘bi’, ‘bu’, termasuk 

suara vokal /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Jumlah fonem yang digunakan masih sangat terbatas. 

Data diambil di studio rekaman untuk mendapatkan sinyal ucapan yang tidak 

terganggu oleh bunyi dari lingkungan. Sinyal ini selanjutnya diolah menggunakan 
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perangkat lunak Cool Edit Pro menjadi database yang dibutuhkan. 

Data menunjukkan bahwa setiap orang memiliki karakter pengucapan yang 

spesifik. Meskipun demikian, bentuk sinyal ucapan dari 2 orang berbeda dengan usia 

dan jenis kelamin yang sama, secara garis besar Gambar 5.1 (a) dan (b) menunjukkan 

adanya kemiripan sebesar 80 % untuk keseluruhan bentuk spektogram namun dengan 

rentang frekuensi yang bergeser sekitar 600 Hz. Perbandingan untuk intensitas bunyi 

terlihat adanya perbedaan sekitar -5 dB dan +5 dB baik untuk intensitas terendah 

maupun tertinggi. Sumber suara ‘a’ memiliki bentuk spektrum dengan kurva yang 

lebih fluktuatif. Pengamatan tidak dilakukan diatas 5000 Hz karena sesuai teori 

dianggap sudah berada diatas spektrum suara bicara.  

 

A B 
Gambar 5.1 Perbandingan 1 fonem dari 2 orang, usia dan jenis kelamin sama 

Hasil perbandingan antara 2 suku kata/fonem yang dibentuk oleh huruf mati 

yang sama dengan huruf hidup yang berbeda, menunjukkan adanya perbedaan 

visualisasi bentuk sinyal ucapan dari orang yang sama (Gambar 5.1). Untuk fonem 

dengan huruf vokal /u/ yaitu Gambar 5.1 (b), intensitas bunyi menurun seriring 

kenaikan frekuensi. Bagian frekuensi yang dihasilkan dari letupan huruf /b/ di awal 
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fonem masih terlihat. Bentuk spektrum (a) dan (b) sama hingga frekuensi 1300 Hz, 

dengan intensitas bunyi terendah yang muncul di rentang frekuensi 0-5000 Hz 

sebesar 12 dB. 

 
 

Gambar 5.2 Perbandingan fonem ‘bi’,’bu’ dari sumber suara yang sama. 

V.1.2 Perancangan Algoritma Software 

            Algoritma pemrograman untuk aplikasi alat bantu bicara pada penderita tuna 

rungu ini direalisasikan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0. 
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MULAI 

Menunggu selesainya pengisian 
buffer oleh soundcard, i = 0; 

Yang telah 
terisi adalah 

buffer [i]

Ambil data dari Buffer[i]; 
Kirim kembali Buffer[i] ke soundcard; 

Hitung FFT; 
Tampilkan hasil perhitungan FFT dlm grafik 

i = i +1; 

Ya

i >= 1; 

Ya

Tidak

Tidak

 

Gambar 5.3 Diagram Alir Kalang Sirkulasi Buffer 
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MULAI 

Tentukan nilai N (Sampel), dimana 
N = 2m, dgn m = bil. bulat 

Baca Inisialisasi Fungsi FFT, dimana 
Fk = Σ fn e –i(2 π /N) nk, dgn k = 

0,1,2,…….., N-1 

Lakukan pembagian sampel 
menjadi 2 (N/2), sehingga akan 

diperoleh 2 fungsi (fungsi genap & 
ganjil)

Untuk setiap nilai n, 
n = 0,1,2, .........., (N/2)-1 

Lakukan perhitungan u/ 
Fungsi ganjil & Genap 

Urutkan data menurut 
kebalikan bit 

SELESAI 

 

Gambar 5.4 Diagram Alir Perhitungan FFT 
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            Di dalam pemrosesan sinyal suara manusia, untuk mempermudah dalam 

melakukan analisis maka sinyal yang kontinyu harus dibawa ke bentuk diskrit. Untuk 

itu, harus dilakukan transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi dengan 

diterapkan teori Fast Fourier Transform. Dalam melakukan perhitungan FFT, 

terlebih dahulu ditentukan nilai N (sampel) yang ingin dihasilkan. Nilai sampel ini 

merupakan hasil dari 2m, dimana m merupakan bilangan bulat. Kemudian dilakukan 

identifikasi dari fungsi FFT yang akan diterapkan dalam sistem.  Setelah fungsi FFT 

dikenali, maka sampel yang telah diset sebelumnya dibagi menjadi dua (N/2). 

Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan Nilai sampel (N/2) ke fungsi FFT, dan 

dari hasil substitusi ini akan dihasilkan dua persamaan yang berupa persamaan 

dengan dua fungsi yaitu fungsi genap dan ganjil. Tahap berikutnya adalah aplikasi 

fungsi genap dan ganjil untuk setiap nilai n yang telah diset. Dari hasil perhitungan 2 

persamaan ini akan diperoleh data (nilai-nilai riil) yang selanjutnya data tersebut 

diurutkan menurut kebalikan bit. hasil keluaran akhir ini merupakan nilai-nilai diskrit 

dalam domain frekuensi. 
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MULAI 

Baca Konfigurasi JST, Laju 
Belajar, dan Momentum

Baca Inisialisasi bobot, Bias 

Tentukan Syarat Berhenti : 
N (Jumlah Iterasi < N (Iterasi Max)

Baca Set Data Pelatihan (File Training) 

Untuk Setiap Data Pelatihan

Umpan Maju (Lampiran A.4.) 

Perambatan Balik (Lampiran A.5.) 

Perbaikan Bobot Koneksi dan Bias (Lampiran A.6) 

Syarat Berhenti Terpenuhi 

Selesai 
Ya

Tidak 

Gambar 5.5 Algoritma Sistem JST 
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            Metode JST diterapkan dalam mengenali pola spektrum suara. Sebelum JST 

dilatihkan, terlebih dahulu diset konfigurasi yang optimum dari JST, yang  meliputi 

jumlah lapisan masukan, jumlah lapisan tersembunyi, jumlah lapisan keluaran, 

laju/kecepatan pembelajaran, serta nilai dari momentum. Setelah parameter-parameter 

tersebut dikenali oleh JST maka langkah berikutnya adalah menentukan nilai dari 

bobot awal (untuk nilai bobot awal ini diset secara random), bias, serta jumlah iterasi 

maksimum. Setelah semua terpenuhi, maka JST akan melakukan identifikasi file-file 

yang menjadi masukan/data input untuk proses pembelajaran. Dari setiap data 

masukan dilakukan perhitungan umpan maju, kemudian diteruskan ke perhitungan 

perambatan balik, sampai sejumlah n iterasi yang telah diset  di bagian awal. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perambatan balik adalah perhitungan galat, 

perbaikan bobot, serta penjumlahan bobot. Jika syarat berhenti (error < error 

maksimum) maka proses pembelajaran JST berhenti. Untuk lebih detailnya, diagram 

alir perancangan perangkat lunak ini dapat dilihat pada Lampiran A. 
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MULAI 

Tekan Button Ambil File Training 

Cari File Data Pelatihan 

File Data 
Pelatihan OK ? 

Tidak

Tekan Button Latih JST 

Proses Pelatihan 

Konvergensi Bobot 

Simpan Bobot Terakhir 

SELESAI 

Ya 

 

Gambar 5.6 Algoritma Proses Pelatihan Sistem Perangkat Lunak 
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MULAI 

Bobot Untuk 
Pelatihan OK ? 

Tidak

Tekan Button Uji JST 

Proses Pengujian 

SELESAI 

Ambil Bobot Pelatihan Terakhir

Ya 

Ambil File Data Pengujian 

File Data 
Pengujian OK ?

Tidak

Ya 

Simpan Hasil Pengujian 

Bandingkan Hasil Pengujian dgn DataHasil Training 

 

Gambar 5.7 Algoritma Proses Pengujian Sistem Perangkat Lunak 
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V.1.3 Analisis Perangkat Lunak Penyajian Spektrum secara Realtime  

            Pada pelaksanaan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

dari software yang telah dirancang akan dilakukan analisis perbandingan antara nilai 

magnitude (dB) yang dihasilkan  dari software dengan nilai yang diperoleh dari hasil 

analisis dengan Cool Edit Pro 2.0. Berdasarkan hasil analisis data-data dari Tabel V.1 

akan diketahui seberapa besar penyimpangan (deviasi) yang terjadi.  

Tabel V.1 Data rerata nilai magnitude pada software yang telah dirancang dengan 

Cool Edit Pro 2.0 

No. Variasi Kosakata yang 

Diujikan 

Rerata Nilai 

Magnitude 

(dBFS)  

 

1. Huruf a 0.61  

2. Huruf e 0.45  

3. Huruf i 0.37  

4. Huruf o 0.51  

5. Suku Kata Ba 0.78  

6. Suku Kata Bi 0.38  

7. Suku Kata Bu 0.76  

Rerata                                               0.55  
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            Berdasarkan hasil analisis dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

magnitude yang dihasilkan oleh software dan Cool Edit Pro 2.0 memiliki rerata 

selisih gain sebesar 0.55 dB.  

V.1.4 Perangkat Lunak Penganalisis Kemiripan Spektrum Realtime 

      Pada percobaan sebelumnya, untuk menentukan tingkat kemiripan spektrum suara 

dari file training terhadap file uji dilakukan dengan menerapkan metode korelasi. 

Metode korelasi merupakan metode statistika untuk analisis perbandingan dari dua 

buah variabel (seperti variabel x terhadap variabel y), dimana dalam penerapannya 

menggunakan perhitungan standar deviasi dan koefisien korelasi. Dari hasil 

pengujian dengan metode korelasi ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Walaupun sederhana, metode korelasi masih kurang fleksibel, karena hanya 

bisa dimanfaatkan untuk membandingkan dua buah variabel. hal ini tentu saja 

berbeda dengan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) yang mampu mentraining 

beberapa file masukan, dan dapat dilakukan pengujian terhadap beberapa file 

uji yang berbeda. Selain itu JST memiliki beberapa kelebihan antara lain : 

a. Kemampuan mengakuisisi pengetahuan walaupun ada gangguan dan 

ketidakpastian. Hal ini karena JST mampu melakukan generalisasi, 

absraksi, dan ekstraksi terhadap prosperti statistik dari data. 
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b. kemampuan merepresentasikan pengetahuan secara fleksibel. JST 

dapat menciptakan sendiri representasi melalui pengaturan sendiri atau 

kemampuan belajar (self organizing) 

c. kemampuan untuk membeikan suatu toleransi atas suatu distorsi 

(error/fault), dimana gangguan kecil pada data dapat dianggap hanya 

sebagai noise atau guncangan belaka 

d. kemampuan memproses pengetahuan secara efisien karena memakai 

sistem paralel, sehingga waku yang diperlukan untuk mengoperasikan 

menjadi lebih singkat.    

2. Tingkat kemiripan yang diperoleh kurang menunjukkan hasil yang lebih 

akurat. Hal ini disebabakan adanya noise dari sinyal suara masukan untuk file 

uji, dimana dari hasil pengamatan noise ini memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap data-data masukan untuk perhitungan korelasi. 

3. Selain itu, dari hasil pengujian juga diketahui bahwa ketika dilakukan uji 

terhadap file suara yang memiliki pola spektrum yang jauh berbeda kemudian 

dari hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai akhir (standar deviasi) yang 

hampir sama, maka akan diperoleh tingkat kemiripan yang cenderung besar. 

Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dari penerapan metode 

korelasi yang ternyata memberikan hasil yang kurang akurat. Itulah mengapa 

dalam penelitian selanjutnya diimplementasikan metode jaringan syaraf tiruan 

(JST) karena metode ini lebih akurat dalam mengidentifikasi pola spektrum 

suara.   
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            Dalam penelitian ini, untuk penerapan jaringan syaraf tiruan (JST) digunakan 

5 sampel suara vokal yang meliputi sampel suara a, e, i, o, dan u. Sampel suara ini 

akan ditraining sampai JST benar-benar bisa mengenali karakteristik dari sampel 

suara masukan ini sekaligus menyimpan informasinya. Sesuai karakteristiknya, JST 

akan memberikan bobot yang tinggi terhadap pola spektrum yang memiliki 

perbedaan nilai gain yang cukup signifikan (perbedaan ini cenderung terletak di 

bagian awal dari pola spektrum).  Setelah dilakukan proses training, JST secara 

otomatis akan menyimpan informasi yang berisi konfigurasi optimum dari JST 

seperti jumlah lapisan input, jumlah lapisan tersembunyi, jumlah lapisan ouput, nilai 

dari bobot terakhir, rata-rata error, maksimum error, serta nilai akhir dari tiap-tiap 

output. 

            Ketika proses training selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya akan 

dilakukan test pada beberapa file uji untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 

pembelajaran JST. File uji ini hanya akan dikenai proses umpan maju saja, tanpa 

melalui proses perambatan balik (perhitungan galat). Hasil dari pengujian ini secara 

otomatis juga akan disimpan nilai dari bobot terakhir (sama dengan bobot terakhir 

dari proses training) serta nilai dari tiap-tiap output. Untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat kemiripan, akan dilakukan analisis perbandingan dari nilai-nilai output 

hasil training terhadap nilai-nilai output dari hasil uji.     

            Sehingga untuk uji pengenalan suara ini dilakukan melalui dua cara yaitu : 

a. Pengujian terhadap file database. 

      Dalam hal ini, uji pengenalan suara dilakukan terhadap sinyal suara yang sama 
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persis dengan sinyal suara standar (sinyal suara yang telah ditrainingkan). Data-data 

masukan yang dijadikan sebagai input untuk file training jaringan syaraf tiruan 

adalah huruf vokal /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Dan untuk proses uji pengenalan suara, sinyal 

suara yang diujikan merupakan sinyal sara dari kumpulan database yang telah 

direkam di ruangan studio. Pengujian hanya dilakukan sekali dan variasi kosakata 

yang diujikan dapat dilihat pada Tabel V.2.  

b. Pengujian terhadap file keluaran dari mikrofon.  

      Kemudian untuk tahap kedua, dilakukan pengujian terhadap sinyal suara secara 

langsung dari microphone. Dalam hal ini, pengujian dilakukan terhadap tiga 

pembicara (Pembicara I, Pembicara II, dan Pembicara III). Dimana masing-masing 

pembicara mengucapkan sinyal suara sesuai dengan variasi kosakata pada Tabel V.3. 

Hasil persentase yang menunjukkan tingkat kemiripan pola spekrum suara masing-

masing variasi kosakata pada Tabel V.3 merupakan hasil rerata dari ketiga pembicara. 

Dari hasil uji sinyal suara yang sama persis dengan sinyal suara yang telah 

ditrainingkan, diperoleh hasil seperti pada Tabel V.2. 

Tabel V.2 Data rerata tingkat kemiripan spektrum terhadap pengujian beberapa 

variasi kosakata vokal (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/). 

No. Variasi Kosakata yang Diujikan Tingkat Kemiripan (%) 

1. Huruf vokal /a/ 99,97 (mirip dengan huruf vokal a) 

2. Huruf vokal /e/ 100,00 (mirip dengan huruf vokal e) 

3. Huruf vokal /i/ 100,00 (mirip dengan huruf vokal i) 
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4. Huruf vokal /o/ 99,87 (mirip dengan huruf vokal a) 

5. Huruf vokal /u/ 100,00 (miip dengan huruf vokal o) 

                                             Rerata         99,97 

             

            Dari hasil analisis Tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa keakuratan sistem 

untuk mengenali pola training data set (metode close test) mencapai 99,97 %. 

            Dari hasil pengujian terhadap sinyal suara keluaran dari mikrofon, diperoleh 

hasil seperti pada Tabel V.3. 

Tabel V.3 Data rerata tingkat kemiripan spektrum terhadap pengujian beberapa 

variasi kosakata vokal (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/). 

No. Variasi Kosakata yang Diujikan Tingkat Kemiripan (%) 

1. Huruf vokal /a/ 94,75 (mirip dengan huruf vokal a) 

2. Huruf vokal /e/ 96,23 (mirip dengan huruf vokal e) 

3. Huruf vokal /i/ 95,14 (mirip dengan huruf vokal i) 

4. Huruf vokal /o/ 97,54 (mirip dengan huruf vokal a) 

5. Huruf vokal /u/ 94,03 (miip dengan huruf vokal o) 

 Rerata      95,54 

            Dari hasil analisis Tabel V.3 di atas dapat diketahui bahwa keakuratan sistem 

untuk mengenali pola blind data set (metode open test)  mencapai 95,54 %  

            Langkah-langkah pengenalan pola spektrum suara dengan penerapan metode 

JST dalam perangkat lunak ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap yang 
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pertama adalah melakukan proses training terhadap file-file masukan, kemudian 

dilakukan test terhadap beberapa file uji, dimana pada masing-masing tahapan 

tersebut sistem perangkat lunak secara otomatis akan melakukan penyimpanan 

terhadap hasil proses training dan proses pengujian. 

File-file yang menjadi masukan bagi JST adalah nilai-nilai magnitude (dBFS), 

dimana untuk tiap-tiap huruf vokal diambil lima buah nilai. Hasil output dari masing-

masing variasi huruf vokal /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ diselisihkan dengan hasil output dari 

masing-masing huruf vokal dari hasil pengujian. Setelah diperoleh nilai selisih, maka 

dilakukan perhitungan rerata untuk msing-masing data dari variasi huruf vokal. Dari 

hasil rerata selisih output ini, kemudian nilainya dibandingkan dengan masing-masing 

rerata ouput dari file training. Setelah dilakukan analisis perbandingan antara file uji 

terhadap file training akhirnya dapat dianalisis seberapa besar tingkat dan 

kecenderungan kemiripannya.       

            Data hasil pengujian pengenalan suara menunjukkan bahwa ketika dilakukan 

uji pengenalan suara terhadap sinyal suara yang sama persis dengan sinyal suara 

standar (sinyal suara yang telah ditariningkan) kemiripan yang diperoleh tidak 

mencapai 100 %. Hal ini bisa terjadi karena terkait dengan variasi data-data masukan 

yang dijadikan sebagai input untuk pembelajaran JST. Data-data masukan yang 

digunakan dalam perancangan perangkat lunak ini dirasa masih kurang lengkap baik 

dari segi variasi maupun jumlah data untuk tiap-tiap file uji, sehingga tidak diperoleh 

kemiripan yang relaif tinggi.  
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            Ketika dilakukan pengujian terhadap sinyal suara secara langsung dari 

mikrofon, JST mengenali file uji ini dengan tingkat kemiripan yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pengujian dari file training. Ini merupakan salah satu 

karakteristik dari JST dalam mengenali pola spekrum suara, dimana file yang 

diujikan ini memang tidak masuk dalam bagian file training. Sehingga tingkat 

kemiripan yang diperoleh juga lebih rendah.  

            Selain itu, dari hasil uji pengenalan suara dapat diketahui bahwa ada beberapa 

faktor yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan JST dalam mengenali pola 

spektrum suara. Faktor-faktor tersebut meliputi : 

1. Nilai Bobot awal.  

Untuk proses training JST, bobot awal diset secara random/acak. Sehingga, 

tidak dapat diprediksi secara pasti apakah bobot awal yang diambil oleh 

sistem JST merupakan nilai bobot yang optimum atau belum untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. Ketika bobot awal yang diambil secara random 

tersebut merupakan bobot yang optimum, maka besar kemungkinan akan 

diperoleh tingkat keberhasilan JST yang tinggi dalam mengidentifikasi pola 

spektrum suara begitu juga sebaliknya.   

2. Variasi data masukan.  

Secara teori, untuk mendapatkan hasil keluaran (tingkat kemiripan) yang 

optimum maka sedapat mungkin dilakukan pemilihan data-data input yang 
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cukup baik dari segi jumlah maupun dari sisi  variasi, selain itu data yang 

dimasukkan harus cukup representatif, sehingga bisa mewakili untuk 

digunakan dalam proses training JST.   

            Sehingga sebagai perbaikan demi kemajuan penelitian perlu dilakukan 

beberapa koreksi yang meliputi i, data input yang dijadikan sebagai masukan untuk 

JST hanya sebatas huruf vokal /a/, /e/, /i/, /u/, /o/ saja. Berdasarkan hasil penelitian, 

ketika proses training selesai dikerjakan, kemudian dilakukan uji terhadap beberapa 

file diperoleh hasil yang sudah sesuai dengan tuntutan perancangan.  

            Akan tetapi, dengan model training yang seperti ini masih memiliki beberapa 

kekurangan seperti file-file training yang dijadikan masukan untuk JST masih sangat 

kurang dari segi jumlah dan variasi. Dalam perancangan perangkat lunak ini, file 

yang ditraining masih sebatas huruf vokal /a/, /e/, /i/, /o/, dan /u/. Sehinggga untuk 

proses uji hanya bisa diterapkan untuk file-file vokal saja. secara teori, ketika yang 

ditraining adalah variasi huruf vokal, maka informasi yang diserap dan disimpan oleh 

JST hanya sebatas karakteristik dari file-file vokal saja. Untuk ke depannya, dalam 

rangka memperbaiki perancangan perangkat lunak ini, perlu dilakukan perbaikan-

perbaikan antara lain : 

a. Variasi untuk file input yang dijadikan masukan bagi JST dapat diperbanyak 

lagi, tidak hanya berupa sampel huruf vokal saja. Sehingga, harapannya 

setelah dilakukan proses training, JST mampu memperkaya dirinya dengan 

menyimpan sebanyak mungkin informasi dan pengetahuan dari karakteristik 
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file hasil training sekaligus dapat dilakukan pengujian untuk banyak variasi 

file uji. 

b. Secara teori, tidak ada rumusan yang baku untuk mendapatkan konfigurasi 

JST yang optimum. Sehingga dalam aplikasinya konfigurasi JST  yang 

optimum seperti jumlah lapisan input, jumlah lapisan tersembunyi, jumlah 

lapisan output, laju belajar, momentum, bobot awal, galat maksimum yang 

diijinkan, serta jumlah iterasi hanya bisa ditentukan melalui proses trial and 

error.   

c. Untuk pengenalan pola spektrum suara dapat diterapkan model JST yang lain 

seperti model Hidden Markov. Dimana model JST ini mampu mengenali 

karakter dari file-file masukan hanya pada beberapa faktor tertentu saja 

(faktor yang dominan), sehingga tidak membutuhkan data-data masukan yang 

jumlahnya banyak untuk proses training.  

 

V.2. Perangkat Lunak User Friendly 

Kemampuan  user friendly pada aplikasi adalah kemampuan aplikasi untuk 

dapat digunakan oleh pemakai (user) dengan mudah bahkan oleh pemakai komputer 

pemula sekalipun, sederhana tanpa perlu terlalu rumit mempelajari secara detail 

dalam jangka waktu yang lama sehingga pengguna segera merasa nyaman 

menggunakannya, menarik secara visual dan memiliki kemampuan yang sesuai 

dengan keinginan user. 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype perangkat lunak alat bantu 

bicara yang user friendly untuk terapis dan penderita tuna rungu nontotal, dengan 

parameter ukur tingkat keberhasilan berupa tingkat kemudahan, kenyamanan dan 

daya tarik penggunaan yang tinggi.  

V.2.1 Desain Interface Perancangan Awal 

Pada penelitian awal telah dilakukan perancangan perangkat lunak beserta 

desain antarmuka (interface), perancangan dilakukan berdasarkan hasil studi pustaka 

berupa pengamatan langsung di SLB Karnnamanohara dan hipotesa yang diperoleh 

dari studi literatur, kemudian dibuat umpan perancangan tahap awal seperti pada 

Tabel V.4. 

Tabel V.4. Umpan perancangan perangkat lunak tahap awal 

No. Fungsi yang diperlukan Tujuan 

1. Perbandingan spektrum Mengetahui seberapa mirip suara tuna 

rungu dengan suara orang normal 

2. Video  Penderita tuna rungu belajar bicara 

dengan melihat bentuk wajah dan mulut 

terapisnya, dengan adanya video maka 

penderita tuna rungu dapat meniru ucapan 

orang normal secara visual. 

3. Progress kemajuan Mengetahui tingkat kemajuan yang 

dicapai oleh penderita tuna rungu dalam 

proses pembelajaran. 
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  Spektrum database 

  Spektrum suara user 

  Bentuk mulut database 
Gambar benda/kata yang 

diucapkan 
 

Gambar 5.8. Desain perangkat lunak hasil rancangan awal 

Kemudian dibuat suatu prototype awal perangkat lunak dengan desain 

interface seperti pada Gambar 5.8. Desain tersebut dievaluasi dengan metode 

wawancara, proses wawancara dilakukan pada user di SLB Karnnamanohara. 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh hasil desain awal perangkat lunak 

untuk alat bantu terapi bicara ini masih memerlukan perbaikan. Bentuk spektrum 

yang ditampilkan pada hasil uji belum berupa frekuensi spektrum tetapi masih dalam 

domain waktu. Membandingkan bentuk visual sinyal ucapan dalam domain waktu 

dengan yang ada di dalam database sangat sulit dilakukan karena sinyal ucapan harus 

diambil dalam rentang waktu yang sama. Padahal panjang pendek pengucapan orang 

sangat bervariasi. Dalam tampilan frekuensi respon masalah real-time data ini bisa 

dihindari.  

Ternyata hasil evaluasi menyatakan ada dua penekanan yang harus diperbaiki, 

yakni penekanan pada unjuk kerja perangkat lunak dan penekanan pada desain 
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interface yang user friendly. 

Tabel V.5. Hasil evaluasi desain interface perancangan awal (umpan kedua) 

No. Umpan Balik Tujuan 

1. 
Bentuk spektrum berupa 

frekuensi 

Mempermudah untuk membandingkan bentuk 

visual sinyal ucapan. 

2. 

Menata dan 

menyederhanakan fungsi-

fungsi perangkat lunak 

Meningkatkan pemahaman dan mempermudah 

penggunaan perangkat lunak 

3. 
Pembedaan kategori 

perangkat lunak 

Kebutuhan terapis dan penderita tuna rungu 

berbeda dalam menggunakan perangkat lunak,. 

 

Pada desain interface yang ditampilkan memperlihatkan susunan fungsi-

fungsi perangkat lunak yang belum terstruktur, sehingga mempersulit pengguna 

untuk memahami fungsi kerja perangkat lunak secara umum, bahkan beberapa fungsi 

dari perangkat lunak seperti video dan database tidak dapat difungsikan secara 

optimal. Secara umum tampilan pada desain awal ini tidak menarik pengguna dan 

jauh dari definisi user friendly interface yang diinginkan oleh pengguna. 

Pada perancangan awal ini belum adanya pembedaan kategori pengguna, 

padahal pembedaan kategori sangat penting dengan pertimbangan bahwa pengguna 

yang merupakan penderita tuna rungu dan pengguna yang merupakan terapis 

mempunyai tujuan yang berbeda dalam proses pembelajaran berbicara. Bagi 

penderita tuna rungu, proses pembelajaran yang terpenting adalah dia bisa menirukan 

ucapan yang dilakukan oleh terapis dan secara terus menerus dapat memperbaiki 

bentuk ucapannya, sedangkan bagi para terapis proses yang paling penting adalah 
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mengetahui progress perkembangan anak didiknya dalam mempelajari bentuk ucapan 

yang telah diajarkannya, agar dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam proses 

pengajaran yang selanjutnya. 

V.2.2. Desain Interface Perancangan Kedua 

Pada perancangan yang kedua disesuaikan dengan umpan balik yang 

diperoleh dari hasil evaluasi pengujian yang pertama (lihat Tabel V.5.), maka 

dilakukan perbaikan tampilan, fungsi-fungsi yang dibutuhkan dan dilakukan 

pembedaan kategori. 

Perubahan yang dilakukan terhadap hasil desain awal dapat dilihat pada Tabel 

V.6 berikut. 

Tabel V.6. Perubahan pada desain kedua 

No. Fungsi Desain Pertama Desain kedua 

1. Pengkategorian perangkat lunak Tidak  Iya 

2. Splash screen Tidak  Iya 

3. Video bentuk mulut database Iya Tidak  

4. Registrasi (khusus untuk versi 

terapis) 

Tidak  Iya 

5. Perbandingan Suara Tidak  Iya 

6. Gambar benda yang diucapkan Iya Tidak  

7. Penyederhanaan menu Tidak Iya 

 

V.2.2.1. Versi Terapis 

V.2.2.1.1.Proses Perancangan 

Sebelum melakukan perancangan lebih lanjut dilakukan survey terhadap 
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karakteristik pengguna terhadap kebiasaan mereka menggunakan komputer, diambil 

12 responden yang merupakan staf pengajar di SLB Karnnamanohara. Ketika 

ditanyakan apakah responden terbiasa menggunakan komputer, diperoleh hasil 10 

orang dari 12 responden menjawab ‘iya’ dan 2 orang menjawab ‘tidak’. Semua 

responden rata-rata telah lebih dari 2 tahun menggunakan komputer, termasuk 

responden yang tidak terbiasa menggunakan komputer. Dari hasil yang diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan komputer sudah menjadi kebiasaan para staf 

guru.SLB Karnnamanohara. 

10

2
Iya

Tidak

 
Gambar 5.9. Karakteristik kebiasaan responden dalam menggunakan komputer 
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Gambar 5.10. Jangka waktu penggunaan komputer oleh responden 

Tampilan yang digunakan menyesuaikan dengan theme Windows XP dengan 

pertimbangan bahwa para pengguna perangkat lunak ini sebagian besar menggunakan 
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Operating System Windows XP, bahkan di SLB Karnnamanohara dari 12 responden 

semuanya menggunakan Windows XP sebagai operating system pada komputer 

mereka, dengan menggunakan theme Windows XP untuk tampilan perangkat lunak, 

dan operating system juga dengan Windows XP hal ini akan mendekatkan pengguna 

kepada sistem interface yang lebih familier. 

Penampilan perangkat lunak yang menarik dapat menjadikan pengguna 

tertarik dan merasa nyaman, oleh karena itu ditampilkan sebuah splash screen yang 

menarik dan menjadikan pengguna tidak merasa takut pada saat pertama kali melihat 

tampilan perangkat lunak. Splash screen ini juga untuk menunjukkan versi yang 

sedang digunakan. 

 
Gambar 5.11. Tampilan splash screen versi terapis 

Penyederhanaan menu juga menjadikan prioritas agar pengguna tidak 

mengalami kesalahan dan terjadi kebingungan dalam memahami fungsi-fungsi menu 

yang tersedia. Tersedia 2 (dua) menu utama pada tampilan awal, yakni : 
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1. Rekam, menu ini akan menampilkan fungsi utama perangkat lunak ini yakni, 

proses mendengarkan database, proses perekaman suara siswa, dan 

melakukan analisa terhadap suara siswa yang telah direkam. 

2. Tutup, menu ini untuk mengakhiri aplikasi perangkat lunak. 

 

Gambar 5.12. Menu utama versi terapis pada tampilan awal 

Proses penggunaan fungsi perangkat lunak ini dirancang dengan bagan alur 

pada Gambar 5.13  
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 Mulai 

 

 
Menu Rekam 

 Menu  
Platform grafik 

 

 Menu  
Grafik database  

 

 Menu  
Grafik rekam  

 
Perekaman  

 
Platform Grafik untuk 

perbandingan  
 

 

 
Pengujian 

 

 
Hasil  

 

 

 Selesai

 

Gambar 5.13. Bagan alur penggunaan perangkat lunak versi terapis 

Selanjutnya pada jendela menu rekam yang merupakan fungsi utama dari 

perangkat lunak ini dilakukan perbaikan dari desain yang pertama, yakni 



 78

menggunakan warna yang lebih soft sehingga nyaman dilihat, menggunakan list 

menu database, dan menu utama yang sederhana. Form yang digunakan masih 

berbentuk kotak, karena selain untuk memaksimalkan fungsi kerja perangkat lunak 

juga karena form berbentuk kotak masih merupakan pilihan yang disukai pengguna. 

 
Gambar 5.14.Tampilan jendela rekam pada saat dibuka 

Pada saat pertama menu rekam diklik, menu utama pada jendela yang pertama 

akan hilang dan akan keluar jendela rekam yang hanya menampilkan menu dan list 

database. Proses yang harus dilakukan oleh pengguna adalah memilih menu yang 

tersedia, yakni : 

1. Menu utama, menu ini untuk kembali pada menu utama  

2. Platform grafik, menu ini untuk membuka platform yang menampilkan 

dua menu yaitu : 
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• Grafik untuk merekam suara, pada menu ini akan ditampilkan 

grafik yang dapat digunakan untuk mendengarkan suara data 

database dan juga untuk merekam suara siswa. Pada menu 

perekaman disediakan mode perekaman otomatis, dimana waktu 

panjang perekaman diatur secara otomatis dengan tampilan lampu 

yang seperti pada lampu lalu lintas, warna merah berarti siswa 

berhenti untuk mengeluarkan suara, warna kuning bererti 

peringatan kepada siswa bahwa perekaman akan segera dilakukan, 

dan warna hijau berarti bahwa proses perekaman dimulai dan 

siswa harus mengeluarkan suara. Untuk memunculkan grafik 

database dan grafik perekaman dilakukan dengan menekan tombol 

grafik database dan grafik rekam yang terdapat pada menu. 

• Grafik untuk perbandingan, menu ini menampilkan grafik 

perbandingan dan hasil perbandingan antara database yang telah 

dilatih oleh sistem jaringan syaraf tiruan (JST) dengan suara siswa 

yang telah direkam. 

3. Grafik database dan grafik rekam, menu ini untuk menampilkan grafik 

database dan untuk melakukan perekaman, menu in akan bekerja pada 

saat platform grafik untuk merekam suara digunakan. 
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Gambar 5.15. Platform grafik pada saat melakukan perekaman suara mode otomatis 

 
Gambar 5.16. Platform grafik pada saat melakukan pengujian suara siswa 
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V.2.2.1.2. Pengujian  

Pengujian pada perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui tingkat user 

friendly bagi pengguna, selain itu pengujian juga untuk memperoleh umpan balik dari 

pengguna untuk proses perbaikan perangkat lunak. Pengujian meliputi dua faktor 

yakni, faktor tampilan dan faktor fungsi dan manfaat. 

V.2.2.1.2.1. Faktor Tampilan 

Tampilan merupakan faktor penting dalam memberikan kenyaman kepada 

pengguna, karena dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami pengguna 

akan nyaman dan tertarik untuk menggunakan suatu perangkat lunak. Proses 

pengujian dilakukan terhadap staf pengajar di SLB Karnnamanohara, Yogyakarta 

dengan jumlah responden 12 orang. 

Dari proses pengujian diperoleh bahwa dengan bentuk form kotak diperoleh hasil 

bahwa sebagian besar pengguna merasa bentuk form tersebut cocok dan menarik 

untuk digunakan, hal ini sesuai dengan pendapat para responden yang menyatakan 

bahwa bentuk tampilan form yang paling menarik adalah kotak. 

10

2

Menarik

Ragu

 
Gambar 5.17. Penilaian responden terhadap bentuk form perangkat lunak 
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Kotak 

Oval dan Bulat
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Gambar 5.18. Pendapat responden mengenai bentuk form yang menarik 

Pada pengujian mengenai warna tampilan diperoleh hasil bahwa warna 

tampilan yang digunakan dianggap menarik bagi penguna, meskipun dalam pendapat 

mereka warna yang paling menarik bukan merupakan warna yang digunakan dalam 

tampilan perangkat lunak ini, hal ini membuktikan bahwa tidak selalu relevan ketika 

seseorang memiliki warna favorit untuk selalu menyatakan bahwa warna itu pasti 

menarik untuk digunakan dalam semua proses pemberian warna. Selain itu semua 

responden sepakat bahwa warna cerah dan lembut lebih menarik perhatian dari pada 

warna gelap. 

11

1

Menarik 

Kurang menarik

 
Gambar 5.19. Penilaian responden terhadap warna pada perangkat lunak 
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Gambar 5.20. Pendapat responden mengenai warna yang paling menarik 

Responden memberikan penilaian terhadap bentuk tombol, dan ukuran tombol 

yang ada, dari hasil penilaian diperoleh bahwa sebagian responden menyukai bentuk 

tombol yang kotak dan menyesuaikan dengan theme Windows XP, meskipun 

sebagian besar pendapat mereka secara pribadi bentuk tombol yang paling disukai 

adalah oval, sedangkan mengenai ukuran tombol dianggap sudah cukup.  
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Kurang Menarik

Tidak Menarik

 
Gambar 5.21. Penilaian responden pada bentuk tombol pada perangkat lunak 
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Gambar 5.22. Penilaian responden terhadap ukuran tombol 
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Gambar 5.23. Pendapat responden mengenai bentuk tombol yang menarik 

Pengujian terhadap font (huruf) diperoleh hasil bahwa ukuran font dianggap 

sudah cukup oleh sebagian besar responden, sedangkan bentuk font yang diinginkan 

oleh responden adalah tipe Comic Sans, hal ini mungkin dikarenakan pengguna lebih 

merasa santai dan rileks dengan tipe font Comic Sans, sedangkan warna font dianggap 

cukup menarik, meski jumlah responden yang meragukannya cukup tinggi. 
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Gambar 5.24. Penilaian  responden mengenai ukuran font 
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Gambar 5.25. Pendapat responden mengenai bentuk font yang menarik 
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Gambar 5.26. Penilaian responden terhadap warna font 
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V.2.2.1.2.2. Faktor Fungsi dan Manfaat 

User interface yang user friendly tidak hanya dinilai dari sisi tampilannya 

saja, namun juga ditentukan oleh faktor fungsi dan manfaat yang diperoleh dari 

perangkat lunak tersebut. Faktor ini berupa sisi psikologis pengguna ketika 

menggunakan perangkat lunak. 

Dalam pengujian ditanyakan tentang apakah responden mengalami kesulitan 

dalam menggunakan perangkat lunak diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden 

menjawab ’ragu’, meskipun demikian tidak ada responden yang menjawab ’iya’. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak ini telah memenuhi sebagian keinginan 

responden hanya saja faktor kebiasaan dan jangka waktu penggunaan yang lebih 

harus ditingkatkan intensitasnya. 
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4

Ragu

Tidak

 
Gambar 5.27. Tingkat kesulitan yang dialami responden ketika menggunakan 

perangkat lunak 

 

Ketika ditanyakan kepada responden mengenai tingkat kepahaman responden 

terhadap fungsi menu dan tombol yang terdapat pada perangkat lunak ini, sebagian 
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besar responden kembali menjawab ’ragu’, meski demikian tetap tidak ada responden 

yang menjawab tidak paham. Untuk meningkatkan pemahaman responden perlu 

adanya pelatihan penggunaan perangkat lunak ini dan meningkatkan intensitas 

penggunaan perangkat lunak ini. 

7

5

Ragu

Iya

 
Gambar 5.28. Tingkat pemahaman responden terhadap fungsi tombol dan menu pada 

perangkat lunak 

Responden sebagian besar menjawab ’ragu’ ketika ditanyakan apakah 

perangkat lunak ini akan membantu siswa dalam proses belajar berbicara, namun 

tidak ada responden yang menjawab ’tidak’. Hal ini dimungkinkan karena beberapa 

fungsi tidak sepenuhnya dapat menggantikan fungsi terapis dalam mengajarkan 

berbicara kepada siswa, namun ketika diberikan pertanyaaan apakah perangkat lunak 

ini dapat membantu guru untuk memberikan terapi berbicara kepada siswa jawaban 

yang diberikan seimbang antara ’ragu’ dan ’iya’. 
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Gambar 5.29. Pendapat responden tentang apakah perangkat lunak ini membantu 

proses pembelajaran siswa 

66
Iya

Ragu

 
Gambar 5. 30. Pendapat responden tentang apakah perangkat lunak ini membantu 

guru dalam proses memberikan pembelajaran 

Dari pengujian ini dipeoleh hasil bahwa ada sebagian menu yang harus lebih 

disederhanakan dan ada fungsi yang perlu diganti seperti penggunaan lampu indikator 

perekaman otomatis yang ternyata dapat mengganggu siswa. Dapat dikatakan secara 

umum sistem ini telah memenuhi keinginan pengguna hanya saja faktor kebiasaan 

dan lama penggunaan perlu lebih ditingkatkan lagi, dari hasil survey kepada 

responden terhadap lama penggunaan komputer oleh responden dalam sehari 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden menggunakan komputer selama 2-3 
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jam dalam sehari, hal ini akan sangat membantu responden untuk lebih 

mengakrabkan diri dalam menggunakan suatu perangkat lunak yang baru. 

3

7
0‐1 jam

2‐3 jam

 
Gambar 5.31. Lama penggunaan komputer oleh responden dalam sehari 

 Faktor usia juga dapat menentukan semangat belajar seseorang terhadap 

sesuatu yang baru, dari sebagian responden yang melakukan pengujian berumur 20-

23 tahun, dan terlihat keingintahuan para responden terhadap perangkat lunak ini 

sangat kuat ketika dilakukan pengujian hampir semua responden sangat antusias 

mencoba menggunakan perangkat lunak ini. Hal ini juga akan sangat membantu 

responden dalam membiasakan diri menggunakan perangkat lunak ini, sehingga bisa 

meminimalisir kekurang pahaman para responden. 

72

2 1 20‐23

24‐27

28‐31

31 ke atas

 
Gambar 5.32. Umur para responden 
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V.2.2.2 Versi Siswa (Penderita Tuna Rungu) 

V.2.2.2.1. Proses Perancangan 

Merancang perangkat lunak versi siswa membutuhkan banyak 

penyederhanaan terutama dalam mengenalkan fungsi-fungsi yang akan digunakan 

dalam suatu perangkat lunak, karena diasumsikan bahwa siswa adalah pengguna 

perangkat lunak tingkat yang paling rendah atau bisa disebut sebagai pengguna 

tingkat dasar (basic). Sehingga dalam proses perancangan juga digunakan pendekatan 

pengguna tingkat dasar. 

Dalam perancangan perangkat lunak ini digunakan juga splash screen sebagai 

pembuka ketika pertama kali perangkat lunak ini dijalankan. Splash screen ini juga 

untuk menunjukkan versi yang sedang digunakan. 

 
Gambar 5.33. Tampilan splash screen versi siswa 

Menu utama akan muncul setelah splash screen menghilang, menu ini lebih 

sederhana dari pada menu utama pada versi terapis. Menu registrasi yang ada pada 
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versi terapis tidak ditampilkan pada versi siswa, hal ini dikarenakan menu registrasi 

tidak diperlukan bagi pengguna tingkat dasar (basic). Dengan penyederhanaan menu 

ini tingkat kemudahan penggunaan perangkat versi siswa ini akan meningkat. 

Tersedia 2 (dua) menu utama pada tampilan awal, yakni : 

1. Rekam, menu ini akan menampilkan fungsi utama perangkat lunak ini 

yakni, proses mendengarkan database, proses perekaman suara siswa 

secara otomatis, dan melakukan analisa terhadap suara siswa yang telah 

direkam. 

2. Tutup, menu ini untuk mengakhiri aplikasi perangkat lunak. 

 
Gambar 5.34 Menu utama versi siswa pada tampilan awal 

Proses penggunaan fungsi perangkat lunak versi siswa ini dirancang dengan 

bagan alur pada Gambar 5.35 
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Mulai

 

 

 

 Menu rekam 

Pilih database 
dan rekam 

Mode otomatis 

Setting soundcard 

Menu rekam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan 

Data standar 

Latih Data  

Uji File 

Hasil 

Selesai

Gambar 5.35. Bagan alur penggunaan perangkat lunak versi siswa 



 93

Pada jendela rekam secara umum memiliki fungsi yang hampir sama dengan 

jendela rekam pada versi terapis, namun pada versi siswa dilakukan penyederhanaan 

dengan menghilangkan grafik-grafik yang dapat membingungkan pengguna. 

 

Gambar 5.36. Tampilan jendela rekam pada versi siswa 

Jendela rekam terdapat dua menu pada saat pertama kali dibuka, yakni : 

1. Menu utama, fungsinya untuk kembali pada menu utama yakni pada 

tampilan awal (Gambar 5.34). 

2. Menu rekam, menu ini akan membuka platform yang bisa digunakan untuk 

perekaman dan melakukan perbandingan antara hasil rekaman dengan 

database. 
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Gambar 5.37. Perekaman otomatis pada jendela rekam 

 
Gambar 5.38. Pengujian terhadap suara siswa 
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V.2.2.2.2. Pengujian 

Pengujian perangkat lunak versi siswa ini untuk memperoleh umpan balik dari 

pengguna untuk proses perbaikan perangkat lunak. Pengujian dilakukan di SLB 

Karnnamanohara dengan melibatkan 12 siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 setingkat 

Sekolah Dasar (SD). Usia responden diperoleh sebaran umur dari mulai 9 tahun 

hingga 12 tahun. 

2

43

3 9 tahun

10 tahun

11 tahun

12 tahun

 
Gambar 5.39. Umur responden untuk pengujian versi siswa 

Sebagian besar responden menyatakan pernah menggunakan komputer, 

meskipun aplikasi yang biasa dimainkan adalah aplikasi permainan (games). 

Kebiasaan responden dalam menggunakan komputer dapat mempermudah 

pengenalan suatu perangkat lunak jenis baru. 
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Iya

Tidak

 
Gambar 5.40. Karakteristik kebiasaan responden versi siswa dalam menggunakan 

komputer 

Pengujian pada versi ini juga dititik beratkan pada pertanyaan dasar yakni 

mengenai faktor tampilan dan faktor fungsi dan kemanfaatan, namun skala 

pertanyaannya lebih disederhanakan agar responden bisa memahami apa yang 

ditanyakan. 

V.2.2.2.2.1. Faktor Tampilan 

Dari tampilan form hasil perancangan dilakukan pengujian kepada responden, 

diperoleh hasil sebagian besar responden setuju bahwa bentuk form yang ditampilkan 

dikatakan ‘menarik’. Meskipun demikian ketika ditanyakan pendapat tentang  bentuk 

form yang menarik bagi setiap responden diperoleh hasil bahwa bentuk form yang 

paling disukai adalah form ‘bulat’. 
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71

3
Iya

Ragu

Tidak

 
Gambar 5.41. Penilaian ketertarikan responden terhadap bentuk form 

3

9

Kotak 

Bulat

 
Gambar 5.42. Pendapat responden terhadap bentuk form yang menarik 

Ditanyakan kepada responden mengenai tampilan warna pada perangkat lunak 

ini, sebagian besar responden menjawab bahwa tampilan warna tersebut menarik, 

namun ketika ditanyakan pendapat warna yang paling disukai responden jawaban 

terbanyak bukan merupakan warna yang menjadi tampilan pada perangkat lunak ini. 
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Tidak

 
Gambar 5.43. Penilaian responden pada warna pada tampilan perangkat lunak 

5

2
1

4 Merah

Kuning

Hijau

Biru

 
Gambar 5.44. Pendapat responden mengenai warna yang paling disukai  

Responden memberikan penilaian terhadap bentuk tombol yang tersedia pada 

perangkat lunak, hasilnya sebagian besar responden sepakat memberikan penilaian 

bahwa tombol yang tersedia bentuknya menarik dan untuk ukurannya semua 

responden menjawab ’cukup’. Namun ketika ditanyakan pendapat mengenai bentuk 

tombol yang menarik, sebagian respon menyukai bentuk tombol ’oval’.  
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2

Menarik

Tidak

 
Gambar 5.45. Penilaian responden terhadap bentuk tombol menarik 

9

1
2 Oval

Kotak

Persegi panjang

 

Gambar 5.46. Pendapat responden mengenai bentuk tombol  yang paling disukai 

Pengujian juga dilakukan terhadap bentuk dan ukuran font (huruf) yang pada 

tampilan perangkat lunak, hasilnya semua responden menyatakan bentuk font Comic 

Sans pada tampilan perangkat lunak dianggap menarik, sedangkan terhadap ukuran 

font yang digunakan sebagian besar responden merasa ukurannya sudah cukup. 
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cukup
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Gambar 5.47. Penilaian responden terhadap ukuran font 

V.2.2.2.2.2. Faktor Fungsi dan Manfaat 

Responden diberikan pertanyaan mengenai fungsi-fungsi tombol yang ada 

pada perangkat lunak sebagian besar menjawab ‘tidak tahu’ fungsinya, begitu juga 

ketika ditanyakan apakah responden mengerti cara pemakaian perangkat lunak ini, 

hasilnya juga sebagian menyatakan ‘tidak tahu’, meskipun rasio antara responden 

yang menjawab ‘tidak tahu’ dan yang menjawab ‘iya tahu’ berbeda tipis. Setelah 

dilakukan analisa dan wawancara kepada responden diperoleh kesimpulan bahwa 

jawaban responden tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat 

menjalankan perangkat lunak ini, sehingga responden merasa bingung dan canggung 

untuk menggunakan perangkat lunak ini. 
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Gambar 5.48. Pemahaman responden terhadap fungsi tombol 
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Tidak

Ragu
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Gambar 5.49. Pemahaman responden terhadap cara penggunaan perangkat lunak 

Adanya apresiasi responden terhadap perangkat lunak ini untuk membantu 

proses belajar bicara yang mereka lakukan, hal ini terlihat dari hasil pengujian yang 

dilakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa perangkat lunak ini dapat 

membantu mereka dalam belajar, hal ini didukung oleh rasa keingintahuan mereka 

terhadap hal-hal yang baru.  
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11
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Iya

Tidak

 
Gambar 5.50. Apresiasi responden terhadap perangkat lunak ini dalam proses 

belajar 

V.2.3. Desain Interface Perancangan Ketiga 

Pada perancangan terakhir ini didasari oleh umpan balik dari perancangan 

yang kedua, baik untuk versi terapis maupun untuk versi siswa. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak ini menjadi sebuah perangkat lunak 

yang semakin user friendly sesuai dengan keinginan pengguna. 

V.2.3.1. Versi Terapis 

V.2.3.1.1. Proses Perancangan  

Dari pengujian yang dilakukan pada hasil perancangan kedua diperoleh 

umpan balik seperti yang terlihat pada Tabel V.7. 
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Tabel V.7. Hasil evaluasi desain interface versi terapis  perancangan kedua 

No. Umpan balik Tujuan 

1. Menghilangkan beberapa grafik 

pada jendela rekam 

Untuk menyederhanakan tampilan dan 

mempermudah penggunaan 

2. Mengganti lampu indikator 

otomatis dengan penghitungan 

angka 

Lebih terasa friendly dengan 

penghitungan angka 

3. Meningkatkan kebiasaan user 

dalam menggunakan perangkat 

lunak ini 

Memahami fungsi-fungsi dan 

membiasakan diri dengan tampilan pada 

perangkat lunak ini 

 

Umpan balik yang diperoleh digunakan untuk merubah beberapa tampilan 

perangkat lunak, perubahan yang dilakukan yakni : 

1. Pada platform grafik, menu grafik database dihilangkan untuk mengurangi 

kerumitan, karena melihat grafik database tidak diperlukan bagi pengguna. 

2. Pada grafik untuk merekam suara, dibuat lebih lapang dan memberikan kesan 

sederhana dengan tidak menghilangkan grafik perekaman, hal ini dikarenakan 

grafik perekaman masih diperlukan oleh pengguna. 

3. Adanya penghitungan angka, lampu indikator yang dianggap mengganggu 

tidak dibuang namun ditampilkan kembali dengan perpaduan hitungan angka. 

4. Pada grafik perbandingan, dibuat lebih lapang untuk menghindarkan kesan 

rumit. 
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Gambar 5.51. Menu perekaman  

 
Gambar 5.52. Menu pengujian 
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V.2.3.1.2. Pengujian 

Proses pengujian dilakukan terhadap perubahan dari umpan balik yang 

diperoleh dan untuk mendapatkan umpan balik yang baru. Pengujian ini dilakukan 

dengan menanyakan kembali  hasil perubahan dari umpan balik dan membuat 

kuisioner terbuka tentang apa yang diharapkan oleh pengguna yang belum dapat 

dipenuhi oleh perangkat lunak ini. Responden yang melakukan pengujian adalah 

orang yang sama pada saat pengujian perancangan kedua. 

Responden ditanyakan tentang perubahan pada indikator penunjuk mode 

perekaman otomatis yang dipadukan dengan penghitungan angka, sebagian besar 

responden menjawab ’menarik’. Ketika ditanyakan apakah perpaduan lampu 

indikator dengan penghitungan angka berguna untuk proses perekaman secara 

otomatis, hampir semua responden menyatakan ’berguna’. 
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Menarik

Tidak

 
Gambar 5.53. Penilaian responden tentang indikator perekaman otomatis 
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Tidak

 
Gambar 5.54. Penilaian responden terhadap kegunaan indikator perekaman otomatis 

Ditanyakan kepada responden tentang perubahan pada platform perekaman 

dan perbandingan yang menjadi lebih lapang, apakah responden merasa tampilannya 

lebih sederhana dan dapat dipahami fungsi-fungsinya, sebagian besar responden 

menjawab  bahwa tampilannya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. 
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Gambar 5.55. Penilaian responden terhadap platform perekaman dan perbandingan 
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Gambar 5.56. Penilaian responden apakah tampilan platform perekaman dan 

perbandingan bisa dipahami 

Untuk meningkatkan kebiasaan user dalam menggunakan perangkat lunak ini, 

maka peneliti meninggalkan perangkat lunak beserta peralatannya selama satu 

minggu untuk digunakan oleh responden, hasilnya setelah satu minggu digunakan 

oleh responden diperoleh adanya peningkatan terhadap keyakinan guru bahwa 

perangkat lunak ini membantu guru dalam proses memberikan terapi bicara, juga 

diperoleh peningkatan pemahaman responden terhadap fungsi-fungsi yang terdapat 

pada perangkat lunak ini 
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Gambar 5.57. Pendapat responden tentang apakah perangkat lunak ini membantu 

guru dalam proses memberikan pembelajaran 
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Gambar 5.58. Tingkat pemahaman responden terhadap fungsi-fungsi perangkat 

lunak 

V.2.3.2. Versi Siswa 

V.2.3.2.1. Proses Perancangan 

Pengujian pada perancangan kedua telah memberikan umpan balik seperti 

yang terlihat pada Tabel V.8. 
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Tabel V.8. Hasil evaluasi desain interface versi siswa perancangan kedua 

No. Umpan balik Tujuan 

1. Memberikan langkah-langkah 

penggunaan 

Mempermudah penggunaan perangkat 

lunak 

2. Menjelaskan fungsi-fungsi yang 

ada pada perangkat lunak 

Meningkatkan pemahaman terhadap 

fungsi-fungsi yang ada 

 

Dari umpan balik yang diperoleh kemudian dilakukan beberapa perubahan 

yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna, perubahan itu 

diantaranya yakni : 

1. Merubah penampilan menu utama, menjadi lebih colour full, dan menjelaskan 

maksud dari tiap menu. 

2. Setiap tombol yang telah digunakan akan berubah warnanya, hal ini untuk 

menandakan bahwa tombol itu telah dijalankan. 

3. Terdapat langkah-langkah menjalankan perangkat lunak, disertai dengan 

penjelasan fungsinya. 
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Gambar 5.59. Tampilan menu utama yang baru 

 
Gambar 5.60. Tampilan jendela rekam 
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Gambar 5.61. Tampilan platform perbandingan 

V.2.3.2.2. Pengujian 

Perubahan yang dilakukan sebagai respon terhadap umpan balik yang 

diperoleh akan diuji kembali, pengujian meliputi perubahan apa saja yang telah 

dilakukan dan juga untuk mendapatkan umpan balik yang baru. Responden yang 

melakukan pengujian adalah orang yang sama pada saat pengujian perancangan 

kedua. 

Pengujian pemahaman responden terhadap fungsi tombol diperoleh hasil 

adanya peningkatan, hal ini dikarenakan di setiap tombol dijelaskan maksud dan 

fungsi kerjanya. 
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Gambar 5.62. Pemahaman responden versi siswa terhadap fungsi tombol 

Responden ditanyakan kembali tentang pemahaman responden terhadap cara 

penggunaan perangkat lunak ini setelah dilakukan perubahan, hasilnya sebagian besar 

responden menjawab ‘iya’, hal ini dikarenakan dalam perangkat lunak hasil 

rancangan ketiga ini diberikan alur cara penggunaan yang jelas  
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Gambar 5.63. Pemahaman responden versi siswa terhadap cara penggunaan 
perangkat lunak 
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V.2.4. Umpan Balik Perangkat Lunak Hasil Perancangan Ketiga 

Dari pengujian yang dilakukan pada perancangan ketiga diperoleh beberapa 

umpan balik, baik dari hasil pengisian kuisioner ataupun hasil wawancara dengan 

responden 

V.2.4.1. Versi Terapis 

Pengujian terhadap hasil perancangan ketiga dapat diperoleh umpan balik 

seperti yang terlihat dalam Tabel V.9. 

Tabel V.9. Umpan balik hasil evaluasi versi terapis desain ketiga 

No. Umpan Balik Tujuan 

1. Perlu adanya list record kemajuan 

yang dicapai oleh siswa 

Agar terapis bisa memantau 

perkembangan siswanya yang 

dinyatakan secara kuantitatif 

2. Perlu adanya tambahan database 

yang lebih kompleks 

Proses pembelajaran dengan perangkat 

lunak tidak hanya berhenti pada huruf 

vokal 

3. Perlu adanya video webcam Terapis bisa memantau bukaan mulut 

siswa agar pengucapan bisa tepat. 

 

Umpan balik ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan perangkat 

lunak ini ke depan, dengan umpan balik ini diharapkan versi pengembangan ke depan 

akan menjadi perangkat lunak yang semakin sesuai dengan definisi user friendly bagi 

pengguna 
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V.2.4.2. Versi Siswa 

Pengujian terhadap hasil perancangan ketiga dapat diperoleh umpan balik 

seperti yang terlihat dalam Tabel V.10. 

Tabel V.10. Umpan balik hasil evaluasi versi siswa desain ketiga 

No. Umpan Balik Tujuan 

1. Perlu adanya video cara 

pengucapan dari database 

Agar siswa dapat meniru bukaan mulut 

yang tepat agar menghasilkan suara 

yang sesuai dengan database 

2. Perlu adanya webcam Agar siswa bisa mengetahui bukaan 

mulutnya seberapa apakah sudah sesuai 

dengan contoh dari database 

3. Perbandingan bentuk mulut secara 

visual 

Siswa langsung bisa mengetahui apakah 

bukaan mulutnya sesuai dengan 

database, karena perangkat lunak juga 

mampu mengenali perbedaan bukaan 

mulut antara pengguna dengan database 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan perancangan yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Untuk fonem dengan huruf vokal yang berbeda memiliki bentuk spektrum 

yang berbeda. Letak kemiripan hanya pada rentang frekuensi sekitar 0-1500 

Hz. Beberapa huruf vokal seperti /u/ dan /a/ dalam bahasa Indonesia 

menghasilkan intensitas bunyi yang lebih rendah dibandingkan huruf vokal 

yang lain 

2. Berdasarkan analisis perbandingan antara nilai magnitude yang dihasilkan  

dari rancangan software terhadap nilai yang diperoleh dari hasil analisis Cool 

Edit Pro 2.0 diketahui bahwa rerata simpangan gain yang terjadi untuk 

beberapa variasi kosakata adalah 0,55 dB.  

3. Konfigurasi JST yang optimum tercapai pada : 

a. Inisialisasi bobot awal random dengan rentang nilai antara -0,5 

sampai +0,5 

b. Laju Belajar (alpha) : 0.5 

c. Momentum (beta) : 0.7 

d. Jumlah lapisan tersembunyi (NL) : 2 

e. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi (NH) :  
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untuk lapisan tersembunyi I : 5 neuron 

untuk lapisan tersembunyi II : 3 neuron  

4. Tingkat keberhasilan JST dalam mengidentifikasi pola spektrum suara 

mencapai : 99,97 % untuk pola training data set (metode close test). 

Sedangkan untuk pengenalan pola blind data set (metode open test), JST 

berhasil mengidentifikasi pola spektrum suara dengan tingkat keberhasilan 

95,54 %. 

5. Kemampuan  user friendly pada aplikasi adalah kemampuan aplikasi untuk 

dapat digunakan oleh pemakai (user) dengan mudah bahkan oleh pemakai 

komputer pemula sekalipun, sederhana tanpa perlu terlalu rumit mempelajari 

secara detail dalam jangka waktu yang lama sehingga pengguna segera 

merasa nyaman menggunakannya, menarik secara visual dan memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan keinginan user 

6. Kriteria user friendly suatu perangkat lunak dapat dikur dengan parameter 

ukur tingkat keberhasilan berupa tingkat kemudahan, kenyamanan dan daya 

tarik penggunaan yang tinggi. 

7. Perancangan alat terapi bicara untuk tuna rungu telah melalui tiga tahap 

perancangan desain interface dengan hasil perangkat lunak yang semakin 

dekat dengan definisi user friendly menurut pengguna, dalam setiap pengujian 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Pada pengujian terhadap perancangan kedua diperoleh hasil penilaian dari 

responden : 
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1. Versi Terapis : 83 % bentuk form menarik, 92 % warna form 

menarik, 67 % tombol menarik,  92 % ukuran tombol cukup, 75 % 

ukuran font cukup, 50 % warna font menarik, 67 % responden ragu 

menggunakan perangkat lunak ini, 58% responden ragu dalam 

memahami fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak ini, 67 % 

responden meragukan manfaat perangkat lunak ini untuk 

pembelajaran bicara, dan 50 % persen responden meyakini 

perangkat lunak ini bisa membantu tugas terapis. 

2. Versi Siswa : 64 % bentuk form menarik, 67 % warna form menarik, 

83 % bentuk tombol menarik, 100 % ukuran tombol cukup, 83 % 

tidak tahu fungsi dari tombol, 92 % ukuran font cukup, 50 % tidak 

mengerti cara menggunakan perangkat lunak ini, 92 % responden 

menyatakan perangkat lunak ini membantu dalam proses belajar. 

b. Pada pengujian terhadap perancangan kedua diperoleh hasil penilaian dari 

responden : 

1. Versi Terapis : 83 % indikator perekaman otomatis menarik, 92 % 

indikator perekaman otomatis bermanfaat, 67 % platform perekaman 

dan pengujian menjadi sederhana, 50 % fungsi platform perekaman 

dan pengujian dapat dipahami, 75 % perangkat lunak ini membantu 

terapis dalm proses mengajar, 67 % responden memahami fungsi-

fungsi pada perangkat lunak. 
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2. Versi Siswa : 50 % memahami fungsi tombol, 67 % mengerti cara 

penggunaan perangkat lunak ini. 

8. Diperoleh umpan balik dari hasil perancangan yang ketiga : 

a. Untuk versi terapis dibutuhkan tambahan database yang lebih 

kompleks tidak hanya pada vokal saja, list data record laporan 

kemajuan dan video dari webcam untuk memantau bukaan mulut 

siswa. 

b. Untuk versi siswa dibutuhkan tambahan video webcam dan video dari 

database tentang cara pengucapan yang tepat, serta dibutuhkan 

kemampuan perangkat lunak untuk mengenali secara visual perbedaan 

bukaan mulut pengguna dengan database 

9. Untuk melakukan perancangan perangkat lunak yang user friendly, tahapan 

yang dicapai dan waktu yang dibutuhkan untuk merancang dan menguji 

sangat panjang dan harus dilakukan sepanjang masa karena kebutuhan 

manusia dan pendefinisian user friendly selalu berubah sesuai dengan tuntutan 

zaman. 
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VI.2. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis ajukan agar dalam pengembangan perancangan ini 

untuk penelitian yang selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya perbaikan sistem algoritma yang digunakan agar proses eksekusi 

perangkat lunak menjadi lebih cepat dan hasil yang dicapai lebih maksimal. 

2. Perlu dilakukan pengujian yang lebih kompleks dengan sample responden 

yang lebih banyak dan akurat. 

3. Implementasi JST dengan variasi pola set data masukan yang lebih 

representatif untuk data-data masukan dapat dilakukan sebagai penelitian 

lanjutan. 

4. Penelitian dengan metode alternatif JST yang lain perlu terus dilakukan dalam 

rangka membangun sistem perangkat lunak yang handal untuk identifikasi 

pola spektrum suara. 

5. Penggunaan perangkat keras yang lebih portable dan dapat digunakan secara 

kompak dengan perangkat lunak. 

6. Perlunya mengembangkan perangkat lunak ini untuk kebutuhan medis, untuk 

itu perlu dilakukan konsultasi dengan pihak medis. 
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LAMPIRAN A. DIAGRAM ALIR PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

MULAI 

Baca Konfigurasi JST, Laju 
Belajar, dan Momentum

Baca Inisialisasi bobot dan 
Bias

Tentukan Syarat Berhenti : 
N (Jumlah Iterasi < N (Iterasi Max)

Baca Set Data Pelatihan (File 
Training) 

Untuk Setiap Data Pelatihan 

Umpan Maju 

Perambatan Balik 

Perbaikan Bobot Koneksi dan Bias 

Syarat Berhenti Terpenuhi 

Selesai 
Ya

Tidak 

 



A.2. Algoritma Proses Pelatihan Sistim Perangkat Lunak 
 

MULAI 

Tekan Button Ambil File Training 

Cari File Data Pelatihan 

File Data 
Pelatihan OK ? 

Tidak

Tekan Button Latih JST 

Proses Pelatihan 

Konvergensi Bobot 

Simpan Bobot Terakhir 

SELESAI 

Ya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A.3. Algoritma Proses Pengujian Sistim Perangkat Lunak 

 

MULAI 

Bobot Untuk 
Pelatihan OK ? 

Tidak

Tekan Button Uji JST 

Proses Pengujian 

SELESAI 

Ambil Bobot Pelatihan Terakhir

Ya 

Ambil File Data Pengujian 

File Data 
Pengujian OK ?

Tidak

Ya 

Simpan Hasil Pengujian 

Bandingkan Hasil Pengujian dgn DataHasil Training 

 
 
 



A.1. Algoritma Perangkat Lunak Secara Umum 

MULAI 

Tampilkan 
Form Data 

Masukkan Data Pasien 

Apakah Data 
Pasien Sudah 
Lengkap  ? 

Simpan Data Pasien 

Button 
Cetak 
Ditekan ?

Ya 

Cetak 
Hasil 

Tidak

Tampilkan 
Platform Grafik

Tekan Button Grafik1 

Ambil File Suara 
Database

File Suara Sdh 
Terpilih ? 

Laksanakan Rutin 
Program 

Menampilkan sinyal 
Database

Ya 

Tidak

Tekan Button Grafik2 

Tekan Button Setting Soundcard 

Mulai 
Merekam ?

Ya 
Laksanakan Rutin 

Program 
Menampilkan & 
Merekam sinyal 

Mikrofon Tidak

Tekan Button Grafik4 

 



 

File Suara 
Sdh Terpilih ? 

Ya Laksanakan Rutin Program 
Melakukan Analisis Frekuensi 

Tekan Button Latih JST 

Tekan Button Ambil Set File Training 

Tekan Button Ambil File Data Uji  

File Suara 
Sdh Terpilih ? 

Ya Laksanakan Rutin Program 
Melakukan Analisis Frekuensi 

Tekan Button Uji JST 

Tekan Button Bandingkan 
(Perbandingkan Data Hasil Pengujian & 

Data Hasil Training 

SELESAI 

 
 
 



A.4. Algoritma Umpan Maju 

MULAI 

i = 0, j = 1 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Tersembunyi

Selama 
 (j <= NH) 

Hnet = 0 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Masukan (NX) 

Selama  
(i <= NX) 

Baca Wx[i,j], X[i], 
X[0] = 1 (bias) 

Hnet = Hnet + Wx[i,j] * X[i] 

i = i + 1 

H[j] = Fungsi Aktivasi(Hnet) 

j = j + 1 

j = 0, k = 1, etot = 0 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Keluaran (NY) 

Selama  
(k <= NY) 

Ynet = 0 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Tersembunyi

Selama  
(j <= NH) 

Baca Wy[i,j], H[j], 
H[0] = 1 (bias) 

 
 
 



Ynet = Ynet + Wy[j,k] * H[j] 

j = j + 1 

Y[k] = Fungsi Aktivasi(Ynet) 

Tampilkan Y[k] 

Baca d[k] 

e[k] = d[k] – Y[k] 

etot = etot + SQR (e[k])/2 

Tampilkan etot  

k = k + 1 

SELESAI 

 
 
 
 
 
 



A.5. Algoritma Perambatan Balik 

MULAI 

i = 0, k = 1 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Tersembunyi

Selama 
 (j <= NH) 

dnet = 0 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Keluaran  (NY) 

Selama  
(k <= NY) 

Baca α,e[kj],Ynet, 
Wy[j,k],dWy[j,k] 

d[k] = e[k] *DrvFaktv (Ynet) 

dWy[j,k] = α*d[k]*H[j] 

dnet = dnet +d[k] *Wy[j,k] 

k = k + 1 

j = j +1 

Selama  
(i <= NX) 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Tersembunyi

Selama  
(j <= NH) 

Baca α , Hnet, X[i], 
dWx[i,j] 

i = i +1 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Masukan (NX)

 
 
 



d[j] = dnet * DrvFaktv (Hnet) 

dWx[i,j] = α*d[j]*X[i] 

j = j +1 

i = i +1 

SELESAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.6. Algoritma Perbaikan Bobot dan Bobot Bias 

MULAI 

i = 0, k = 1 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Tersembunyi

Selama 
 (j <= NH) 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Keluaran  (NY) 

Selama  
(k <= NY) 

Baca dWy[j,k] 

Wy[j,k] = Wy[j,k] + dWy[j,k] 

k = k + 1 

i = 0, i = 1 

j = 0, k = 1, etot = 0 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Masukan (NX) 

Selama  
(i <= NX) 

Baca jumlah Neuron 
Lap. Tersembunyi

Selama  
(j <= NH) 

Tampilkan Wx[i,j] j = j + 1 

Baca dWx[i,j] 

Wx[i,j] = Wx[i,j] + dWx[i,j] 

j = j + 1 i = i + 1 SELESAI 
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LAMPIRAN B. HASIL UJI PENGENALAN SUARA (Untuk Sumber dari 
Mikrofon) 

 
B.1. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal a 

B.1.1. Sampel Huruf Vokal a Untuk Pembicara I 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara I  90.958 
   89.479 
   92.130 
   90.737 
   90.586 

 
B.1.2. Sampel Huruf Vokal a Untuk Pembicara II 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

2. Pembicara II  89.512 
   90.321 
   90.833 
   89.351 
   91.284 

 
B.1.3. Sampel Huruf Vokal a Untuk Pembicara III 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

3. Pembicara III  91.342 
   90.317 
   89.419 
   89.421 
   90.113 

 
B.2. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal e 

B.2.1. Sampel Huruf Vokal e Untuk Pembicara I 
No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 

(%) 
1. Pembicara I  91.034 
   89.590 
   92.137 
   90.820 
   90.742 
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B.2.2. Sampel Huruf Vokal e Untuk Pembicara II 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara II  89.361 
   90.312 
   89.054 
   89.301 
   90.355 

 
 
 
B.2.3. Sampel Huruf Vokal e Untuk Pembicara III 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara III  91.532 
   90.752 
   90.658 
   90.346 
   89.654 

 
B.3. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal i 
 
B.3.1. Sampel Huruf Vokal i Untuk Pembicara I 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara I  90.969 
   89.498 
   92.133 
   90.721 
   90.643 

 
B.3.2. Sampel Huruf Vokal i Untuk Pembicara II 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara II  89.364 
   90.764 
   89.522 
   91.453 
   89.726 
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B.3.3. Sampel Huruf Vokal i Untuk Pembicara III 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara III  88.461 
   89.571 
   90.922 
   89.320 
   89.006 

 
      
B.4. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel o)   
B.4.1. Sampel Huruf Vokal o Untuk Pembicara I 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara I  90.966 
   89.493 
   92.130 
   90.735 
   90.601 

 
 
B.4.2. Sampel Huruf Vokal o Untuk Pembicara II 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara II  88.542 
   90.741 
   89.021 
   91.421 
   90.200 

 
 
B.4.3. Sampel Huruf Vokal o Untuk Pembicara III 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
1. Pembicara III  87.203 
   88.410 
   90.083 
   89.602 
   90.511 
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B.5. Hasil Uji Pengenalan Suara u 
 
B.5.1. Sampel Huruf Vokal u Untuk Pembicara I 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Pembicara I  90.963 
   89.487 
   92.131 
   90.731 
   90.608 

 
 
B.5.2. Sampel Huruf Vokal u Untuk Pembicara II 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
1. Pembicara II  90.108 
   90.512 
   91.811 
   89.234 
   90.030 

 
 
B.5.3. Sampel Huruf Vokal u Untuk Pembicara III 

No. Pembicara Error rate Tingkat Kemiripan 
1. Pembicara III  89.052 
   90.210 
   89.322 
   88.011 
   87.023 
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LAMPIRAN C. HASIL UJI PENGENALAN SUARA (Untuk Sumber Pada 
Database yang Sama) 

 
 
C.1. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal a 
 

No. Sumber Database Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Huruf Vokal a  92.673 
   91.054 
   90.089 
   91.618 
   89.190 

 
C.2. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal e 
 

No. Sumber Database Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Huruf Vokal e  91.045 
   90. 532 
   89.054 
   90.457 
   90.845 

 
C.3. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal i 
 

No. Sumber Database Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Huruf Vokal i  90.522 
   91.216 
   92.421 
   90.531 
   89.054 

 
C.4. Hasil Uji Pengenalan Suara Untuk Sampel Huruf Vokal o 

No. Sumber Database Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Huruf Vokal o  90.041 
   90.351 
   89.320 
   89.341 
   90.732 
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C.5. Hasil Uji Pengenalan Suara Sampel Huruf Vokal u 
 

No. Sumber Database Error rate Tingkat Kemiripan 
(%) 

1. Huruf Vokal u  90.200 
   89.531 
   89.598 
   90.431 
   90.431 
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LAMPIRAN D. KUISIONER UNTUK VERSI TERAPIS 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara menyilang jawaban yang menurut 

anda benar sesuai pada kotak yang telah disediakan, jawaban boleh lebih dari 1 

(satu) buah  

 

I. Pertanyaan Mengenai Tampilan Form. 

1. Menurut anda, bagaimana penampilan bentuk form perangkat lunak ini? 

 Menarik 

Tidak Menarik 

Kurang menarik 
 

 Ragu-ragu 
 

2. Menurut anda, tampilan form yang menarik adalah  

  
Kotak  

Oval 

Bulat 
 

 .......................... 
 

3. Menurut anda, apakah bentuk tampilan form yang menarik akan membuat anda 

nyaman dalam menggunakan suatu perangkat lunak ? 

 Ragu Iya  Tidak ........................ 
 

II. Pertanyaan Mengenai Warna Tampilan. 

1. Menurut anda bagaimana warna tampilan perangkat lunak ini ? 

Menarik Kurang menarik  

 Tidak Menarik Ragu-ragu 

2. Menurut anda corak warna yang menarik adalah  

 Cerah Gelap ......................... 
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3. Warna apa yang paling anda suka ? 

 Merah Kuning Hijau 

 .........................Kuning 
 

4. Menurut anda, apakah warna tampilan yang menarik akan membuat anda nyaman 

dalam menggunakan suatu perangkat lunak ? 

 Ragu Iya  Tidak ........................ 
 

III. Pertanyaan Mengenai Tombol 

1.  Menurut anda bentuk tombol perangkat lunak ini ? 

 Menarik Kurang menarik 
 

Tidak Menarik Ragu-ragu 
 

2.  Menurut anda, bentuk tombol yang menarik adalah 

Kotak 

Persegi panjang 

 Oval 
 

............................. 
 

3. Menurut anda bagaimana ukuran tombol pada perangkat lunak ini? 

Terlalu besar 

Terlalu kecil 

 Cukup 
 

........................... 
 

4. Menurut anda, apakah tombol yang menarik akan membuat anda nyaman dalam 

menggunakan suatu perangkat lunak ? 

 Ragu Iya  Tidak ........................ 
 

IV. Pertanyaan Mengenai Huruf (Font). 

1. Menurut anda, bagaimanakah ukuran font pada tampilan perangkat lunak ini ? 

 Terlalu besar 

Terlalu kecil 

Cukup 

........................... 
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2. Bentuk font yang menarik dan sesuai bagi anda adalah ? 

Comic Sans MS 

Times New Roman  Arial 
 

........................  

 

3. Menurut anda, apakah warna font pada perangkat lunak ini menarik? 

Ragu Iya   Tidak ........................ 
4. Jika tidak, warna font yang menarik menurut anda adalah  

 Merah Hijau 
 

Putih ...................... 
 

V. Pertanyaan Mengenai Fungsi dan Manfaaat Perangkat Lunak 

1. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak ini?  

Ragu Iya  Tidak ........................  

2. Jika iya, kesulitan apa yang anda alami ? 

Jawab :  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................... 

3. Apakah anda memahami fungsi-fungsi tombol yang tersedia? 

Ragu Iya  Tidak ........................  

4. Jika tidak, fungsi tombol apa yang tidak anda pahami ? 
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Jawab : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................... 

5. Menurut anda, apakah perangkat lunak ini akan membantu proses pembelajaran 

siswa dalam belajar berbicara? 

 Ragu Iya  Tidak ........................ 
 

6. Menurut anda, apakah perangkat lunak ini akan membantu anda dalam 

memberikan pembelajaran pada siswa ? 

Ragu Iya   Tidak ........................ 
7. Saran-saran anda terhadap perangkat lunak ini : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................... 
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LAMPIRAN E. KUISIONER UNTUK VERSI SISWA 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara menyilang jawaban yang menurut 

kamu benar sesuai pada kotak yang telah disediakan, jawaban boleh lebih dari 1 

(satu) buah  

1. Menurut kamu apakah bentuk form ini menarik ? 

                               Ragu Tidak Iya 

2. Menurut kamu bentuk tampilan form yang bagus adalah 

     Kotak Bulat 

3. Menurut kamu apakah warna tampilan perangkat lunak ini menarik ? 

Ragu Tidak Iya  

4. Menurut kamu corak warna tampilan yang bagus adalah 

 Cerah  Gelap 

5. Warna yang paling kamu sukai adalah 

Merah Kuning Hijau Biru  

6. Menurut kamu apakah bentuk tombol ini bagus ? 

           Ragu Iya Tidak 

7. Menurut kamu bentuk tombol yang bagus adalah 

Oval  Kotak Persegi panjang 

8. Menurut kamu bagaimana ukuran tombol pada perangkat lunak ini? 

Cukup Terlalu kecil  Terlalu besar 

9. Apakah kamu tahu fungsi tombol-tombol tersebut ? 

Ragu Iya Tidak 
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10. Menurut kamu bagaimana ukuran tulisan pada perangkat lunak ini ? 

Cukup Terlalu kecil Terlalu besar  

11. Apakah kamu bisa mengerti cara pemakaian perangkat lunak ini?  

Ragu Tidak Iya  

II. Pertanyaan mengenai kemanfaatan dari software 

1. Menurut kamu apakah perangkat lunak ini membantu kamu untuk belajar 

berbicara ? 

a.    b.    c.  Ragu Tidak Iya 

2. Untuk meningkatkan manfaat dari perangkat lunak ini apa yang sebaiknya 

diperbaiki? 

a.    b.    c. Ada suara Tulisan 
bergerak 

Ada gambar 
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