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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1  Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat langkah-langkah penelitian yang 

digunakan sebagai berikut.  

1. Studi Literatur 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur mengenai 

tangis bayi versi Dunstan Baby Language, ekstraksi ciri dengan Mel-Frequency 

Cepstral Coefficients (MFCC) dan metode klasifikasi Learning Vector 

Quantization (LVQ) menggunakan referensi buku, jurnal, artikel dan berbagai 

sumber untuk mendukung perancangan dan pembangunan sistem. Literatur 

tersebut dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. 

2. Pengumpulan Data 

Data sampel yang dikumpulkan merupakan suara tangis bayi yang 

dikelompokkan ke dalam lima jenis tangisan, dari bayi yang sedang lapar, bayi 

yang mengantuk, bayi ingin bersendawa, bayi yang merasa kembung, dan bayi 

yang merasa tidak nyaman terhadap kulitnya. Data sampel suara diambil dari 

video Dunstan Baby Language yang dapat dipesan dari halaman website           

resmi DBL di http://www.dunstanbabyears.com/baby-language-by-dbl-dvd-pal-

version. Duntan Baby Language video kemudian dikonversikan ke dalam format 

file .wav menggunakan perangkat lunak Audacity. Data sampel suara bayi yang 

diambil berjumlah 30 file suara untuk setiap jenis tangis bayi, 20 file suara dari  

tiap jenis suara tangis bayi digunakan untuk pelatihan data dengan metode LVQ,
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dan 10 file suara dari tiap jenis suara tangis bayi digunakan untuk pengujian. 

3. Perancangan Desain Sistem 

Setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, dilakukan perancangan 

desain sistem yang akan digunakan untuk melakukan ekstraksi ciri suara tangis 

bayi versi DBL dengan MFCC, pelatihan dan pengujian data menggunakan 

metode LVQ. 

4. Pembangunan Sistem dan Penerapan Algoritma 

Melakukan proses pemrograman dimana penulisan kode-kode untuk 

pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman Java untuk metode 

MFCC dan LVQ.   

5. Uji Coba 

Sistem yang telah selesai dibangun digunakan untuk mengolah data sampel suara 

tangis bayi yang telah dikonversikan ke dalam format file .wav untuk diekstraksi 

ciri  menggunakan MFCC. Hasil dari ekstraksi ciri (mel-cepstrum) digunakan 

untuk proses pelatihan data menggunakan metode LVQ, dan akan menghasilkan 

data bobot yang digunakan untuk proses pengujian data. Dalam proses pengujian 

data akan digunakan kombinasi dari parameter-parameter LVQ yang 

mempengaruhi nilai-nilai bobot dalam proses pelatihan. Untuk setiap data bobot 

yang dihasilkan dari parameter-parameter pelatihan yang berbeda, akan 

dilakukan pengujian dengan mengidentifikasi jenis suara tangis bayi versi DBL. 

Hasil identifikasi yang benar pada saat pengujian data akan meningkatkan nilai 

akurasi. 
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3.2  Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Sistem 

pertama merupakan sistem berbasis aplikasi desktop yang digunakan untuk 

pelatihan data tangis bayi versi Dunstan Baby Language (DBL) dan sistem kedua 

berbasis aplikasi mobile Android yang digunakan untuk mengidentifikasi suara 

tangis bayi versi DBL. 

 
Gambar 3.1 Workflow Diagram Sistem 

Gambar 3.1 menggambarkan workflow diagram sistem yang dimulai dengan 

memasukkan data latih file suara ke dalam LVQ Training System. Data latih file 

suara akan diekstraksi ciri dengan metode Mel-Frequency Cepstral Coefficients 

(MFCC) yang bertujuan untuk mengambil bagian penting dari data file suara dalam 

bentuk vektor-vektor data yang kemudian disimpan ke dalam teks file ‘MFCC.txt’. 

Data hasil ekstraksi ciri file suara data latih dalam teks file ‘MFCC.txt’ akan dilatih 

dengan metode Lerning Vector Quantization (LVQ) dan akan menghasilkan data 

bobot yang disimpan ke dalam teks file ‘weights.txt’. DBL Identification Mobile 

System akan menerima masukan file suara data uji untuk diidentifikasi dan 

melakukan ekstraksi ciri menggunakan metode MFCC terhadap file suara data uji. 

Hasil pelatihan data yang telah disimpan dalam teks file ‘weights.txt’ dan hasil 
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ekstraksi ciri file suara data uji digunakan untuk pengujian data dengan metode 

LVQ dalam DBL Identification Mobile System. Setelah dilakukan pengujian data 

dengan metode LVQ, hasil identifikasi file suara data uji akan ditampilkan oleh 

DBL Identification Mobile System. 

 
Gambar 3.2 Diagram Blok MFCC 

Gambar 3.2 menggambarkan diagram blok MFCC yang dimulai dengan 

menghilangkan silent yang ada pada data sinyal, kemudian membagi-bagi data 

sinyal suara ke dalam beberapa frame melalui proses frame blocking. Setelah itu 

akan dilakukan proses windowing pada setiap frame, untuk meminimalisasi 

diskontinuitas sinyal dan distorsi spektral. Kemudian dilakukan proses pre-

emphasis dimana sinyal suara memasuki suatu filter yang berfungsi untuk 

mempertahankan frekuensi-frekuensi tinggi pada sebuah spektrum. Kemudian dari 

setiap frame dicari spektrum amplitudonya dengan terlebih dahulu mengubah 

masing-masing frame dari domain waktu ke dalam domain frekuensi dengan 

menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). Selanjutnya hasil dari FFT akan 

memasuki filterbank untuk memperoleh sinyal spektrum dalam  skala mel (mel-

spectrum). Proses terakhir adalah mengubah mel-spectrum menjadi mel-cepstrum. 
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Gambar 3.3 Arsitektur Jaringan LVQ Sistem 

       Gambar 3.3 merupakan arsitektur jaringan LVQ yang digunakan dalam sistem 

yang dibangun. Pada arsitektur jaringan LVQ ini, terdapat 150 input layer yang 

merupakan representasi dari setiap vektor masukan data latih dan data uji yang 

digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian data. W1, W2, W3, W4, dan W5 

merupakan bobot atau vektor pewakil yang mewakili setiap jenis suara tangis bayi 

versi DBL yang ingin diklasifikasi. Setiap fungsi aktivitas F akan melakukan 

pemetaan setiap y_In ke klasifikasi y1, y2, y3, y4, atau y5. Pada F1, jika ||x - 

w1|| <  ||x - w2||, ||x - w3||,  ||x - w4||, dan  ||x - w5|| maka y_In
1
 dipetakan ke  

y1=1 dan dipetakan ke y1 = 0 jika ||x - w1|| > ||x - w2||, ||x - w3||,  ||x - w4||, dan  

||x - w5||. Kondisi ini juga berlaku untuk F2, F3, F4, dan F5 dengan kondisi yang 

sama dengan F1. 
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3.2.1 Data Flow Diagram (DFD) 

 
Gambar 3.4 DFD Level 0 

Gambar 3.4 menggambarkan proses alur data untuk identifikasi suara tangis 

bayi. Terdapat 3 buah entitas pada DFD level 0 pada Gambar 3.4, yaitu Dunstan 

Baby Language, bayi, dan user. Dunstan Baby Language mengalirkan data suara 

latih yang akan dilatih dan data suara uji yang ingin diuji ke dalam proses pelatihan 

dan pengujian data. Data suara rekam yang merupakan suara bayi yang direkam 

dan ingin diuji. Data suara rekam berasal dari entitas bayi dan akan memasuki 

proses pelatihan dan pungujian data. Setelah proses pelatihan dan pengujian data 

selesai, user akan menerima hasil identifikasi dari proses pelaihan dan pengujian 

data. 

 
Gambar 3.5 DFD Level 1 
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Gambar 3.5 merupakan DFD level 1 yang menggambarkan aliran data dalam 

proses pelatihan dan pengujian data. Pada proses pelatihan data, data suara latih 

akan diproses untuk menghasilkan data bobot baru yang digunakan dalam proses 

pengujian data suara. Pada proses pengujian data suara, bobot digunakan untuk 

menghitung Euclidean distance dengan data suara uji atau data suara rekam yang 

ingin diuji, dan akan menghasilkan output berupa hasil identifikasi yang 

ditampilkan kepada user. 

 
Gambar 3.6 DFD Level 2 Pelatihan Data 

Gambar 3.6 menggambarkan aliran data dalam proses pelatihan data. Proses 

pelatihan terbagi ke dalam dua buah proses, yaitu proses ekstraksi ciri dengan 

MFCC dan proses pelatihan LVQ. Pada proses ekstraksi ciri dengan MFCC, data 

suara latih akan diekstraksi ciri dengan metode MFCC, dan akan menghasilkan data 

MFCC baru yang kemudian disimpan ke dalam teks file. Pada proses ekstraksi ciri 

data MFCC yang baru akan ditentukan target pelatihannya dan data target pelatihan 

yang telah ditentukan akan disimpan ke dalam teks file. Pada proses pelatihan LVQ, 

data MFCC dan target dari data suara dari teks file diproses menggunakan metode 

pelatihan LVQ untuk mendapatkan bobot baru, yang disimpan ke dalam teks file. 
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Gambar 3.7 DFD Level 2 Pengujian Data 

Gambar 3.7 menggambarkan aliran data dalam proses pengujian data yang 

terbagi ke dalam dua buah proses, yaitu proses ekstraksi ciri dengan MFCC dan 

proses pengujian LVQ. Proses dimulai dengan ekstraksi ciri menggunakan metode 

MFCC terhadap data suara uji atau data suara rekam yang ingin diuji, dan akan 

menghasilkan data MFCC. Kemudian data bobot dalam teks file dan data hasil 

proses ekstraksi ciri dengan MFCC akan memasuki proses pengujian dengan 

metode LVQ untuk mendapatkan hasil identifikasi. 

3.2.2 Flowchart 

Proses dalam penelitian ini dimulai dengan proses pelatihan data suara tangis 

bayi. Flowchart pelatihan data seperti pada Gambar 3.8 dimulai dengan 

memasukkan file suara berformat .wav dan target awal dari file suara, kemudian 

target awal disimpan ke dalam teks file. Setelah itu file suara akan melalui proses 

MFCC untuk diekstraksi cirinya, dan akan menghasilkan mel-cepstrum. Data dari 

mel-cepstrum akan disimpan ke dalam teks file. 
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Gambar 3.8 Flowchart Pelatihan Data MFCC 

Setelah menyimpan mel-cepstrum ke dalam teks file, proses pelatihan dengan 

metode LVQ akan dilakukan selanjutnya. Hasil dari pelatihan berupa nilai-nilai 

bobot akhir yang kemudian disimpan ke dalam teks file. 

 
Gambar 3.9 Flowchart Ekstraksi Ciri MFCC 

Flowchart ekstraksi ciri dengan MFCC pada Gambar 3.9 dimulai dengan 

membaca file suara .wav, yang menghasilkan data-data dari suara dalam bentuk 

array buffer. Kemudian dilakukan proses end point detection untuk menghilangkan 

silent yang terdapat dalam data sinyal suara. Selanjutnya sinyal suara akan dibagi-

bagi ke dalam beberapa frame, lalu dilakukan proses windowing untuk mengatasi 

kebocoran spektral. Setelah itu dilakukan proses pre-emphasis untuk mengurangi 

noise ratio. Data sinyal suara yang telah melalui proses windowing akan melalui 

proses FFT untuk mengubah data sinyal suara dari domain waktu ke dalam domain 

frekuensi. Setelah itu data sinyal hasil proses FFT memasuki proses mel-frequency 

wrapping, dimana data sinyal suara hasil proses FFT akan memasuki filter-filter 
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dan menghasilkan mel-spectrum. Proses terakhir dalam ekstraksi ciri MFCC adalah 

DCT, proses ini mengubah mel-spectrum menjadi mel-cepstrum. 

Gambar 3.10 menggambarkan proses end point detection yang dimulai dengan 

menghitung rata-rata data sinyal suara, lalu mencari standar deviasi dari data sinyal 

tersebut. Kemudian dilakukan pengukuran fungsi one-dimensional Mahalanobis 

distance lebih besar dari 3 sesuai dengan Rumus 2.1, dengan menggunakan standar 

deviasi dan nilai rata-rata dari data sinyal suara untuk mendapatkan data voiced dan 

unvoiced. Setelah itu data voiced  ditandai dengan ‘1’ dan unvoiced ditandai dengan 

‘0’, dan membagi data dalam non-overlapping frame. Dalam setiap frame akan 

dibandingkan jumlah voiced dan unvoiced. Tahap terakhir adalah menggabungkan 

frame data voiced dari sinyal suara yang telah ditandai dengan ‘1’ sebagai hasil dari 

proses end point detection. 
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Gambar 3.10 Flowchart End Point Detection
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Gambar 3.11 Flowchart Frame Blocking 

Gambar 3.11 menggambarkan proses dari frame blocking yang dimulai dengan 

menghitung jumlah frame yang akan digunakan. Setelah itu setiap data sinyal suara 

akan masuk ke dalam proses iterasi untuk membagi setiap data sampel ke dalam 

sebuah frame secara overlapping. Hasil dari proses pembagian data ke dalam 

frame-frame akan ditempatkan dalam array dua dimensi. 

 
Gambar 3.12 Flowchart Windowing 

Flowchart proses windowing pada Gambar 3.12 dimulai dengan mencari nilai 

hamming window dari tiap frame data sinyal suara dari hasil frame blocking sesuai 

dengan Rumus 2.3. Kemudian hasil dari hamming window akan dikalikan dengan 

sinyal suara hasil dari frame blocking sesuai dengan Rumus 2.2. Proses ini 
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dilakukan untuk menghilangkan kebocoran spektral yang terjadi setelah dilakukan 

proses frame blocking. 

 
Gambar 3.13 Flowchart Pre-Emphasis 

Gambar 3.13 menunjukkan proses pre-emphasis yang dimulai dengan tiap data 

dari sinyal suara per frame-nya memasuki sebuah filter. Dalam filter ini dilakukan 

fungsi perhitungan pre-emphasis sesuai dengan Rumus 2.4 dalam sebuah iterasi 

untuk meningkatkan frekuensi yang tinggi dan untuk mengurangi noise ratio pada 

sinyal suara, sehingga kulitas dari sinyal suara meningkat. 

 
Gambar 3.14 Flowchart Fast Fourier Transform (FFT) 

Gambar 3.14 menggambarkan proses Fast Fourier Transform (FFT), dimana 

setiap frame data sinyal suara hasil pre-emphasis akan memasuki proses FFT. Hasil 

dari proses FFT menghasilkan sejumlah angka kompleks yang direpresentasikan 

dalam bagian real dan bagian imaginary. Dua bagian hasil proses FFT akan 

digunakan untuk mendapatkan magnitude spectrum.
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Gambar 3.15 Flowchart Mel-Frequency Wrapping
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Gambar 3.15 menunjukkan proses mel-frequency wrapping yang dimulai 

dengan menentukan nilai mel filter pertama dan filter terakhir, lalu dicari nilai mel 

menggunakan Rumus 2.7 untuk filter yang berada di antara filter pertama dan 

terakhir sesuai dengan jumlah filter yang telah ditentukan. Kemudian data sinyal 

hasil proses FFT yang berupa magnitude spectrum memasuki filter-filter yang telah 

ditentukan sesuai dengan Rumus 2.8. Setelah memasuki filter, dilakukan proses 

transformasi non-linear yang menghasilkan mel-spectrum. 

Gambar 3.16 menggambarkan proses dari Discrete Cosine Transform (DCT). 

Proses ini dimulai dari menentukan koefisien yang merupakan jumlah data yang 

ada pada tiap frame. Kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan Rumus 2.9 

terhadap setiap data mel-spectrum dalam frame, sebanyak jumlah koefisien yang 

telah ditentukan untuk mendapatkan mel-cepstrum.  

 
Gambar 3.16 Flowchart Discrete Cosine Transform (DCT) 
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Gambar 3.17 Flowchart Pelatihan Data LVQ 
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Gambar 3.17 menunjukkan proses pelatihan data MFCC dengan metode LVQ 

dimulai dengan inisialisasi parameter-parameter LVQ, selanjutnya inisialisasi data 

latih dengan membaca  file ‘MFCC.txt’ yang berisikan hasil ekstraksi ciri file suara 

dari tiap-tiap tangis bayi dan target dari masing-masing data yang ingin dilatih. 

Proses pengacakan nilai bobot dilakukan selanjutnya untuk inisialisasi bobot awal. 

Kemudian dilakukan iterasi sampai epoch bernilai maksimal, dalam proses iterasi 

ini dilakukan perhitungan Euclidean distance antara data latih dengan tiap nilai 

bobot dengan menggunakan Rumus 2.10. Ketika Euclidean distance terendah 

antara data latih dan nilai bobot memiliki nilai target yang sesuai, maka nilai bobot 

akan didekatkan dengan menggunakan Rumus 2.11, tetapi ketika nilai target tidak 

sesuai maka nilai bobot akan dijauhkan dengan menggunakan Rumus 2.12. Setelah 

semua data latih digunakan untuk perubahan nilai bobot, nilai dari learning rate 

mengalami penurunan sesuai dengan Rumus 2.13. Setelah proses iterasi epoch 

berakhir, nilai bobot yang telah berubah selama proses iterasi menjadi hasil dalam 

proses pelatihan LVQ. 
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Gambar 3.18 Flowchart DBL Identification Mobile System
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Gambar 3.18 menggambarkan flowchart DBL Identification Mobile System. 

Terdapat menu Listen untuk melakukan pengujian data dengan identifikasi file 

suara yang menghasilkan informasi jenis tangis bayi hasil identifikasi. Menu Learn 

DBL menampilkan informasi mengenai DBL secara tekstual dan contoh jenis-jenis 

suara tangis bayi versi DBL yang dapat didengarkan. Menu Help menampilkan 

informasi mengenai menu-menu yang terdapat di sistem ini. Menu About 

menampilkan informasi mengenai developer sistem. Menu Analyze digunakan 

untuk menganalisa akurasi sistem, dengan menerima masukan berupa file suara 

berformat .wav yang kemudian diekstraksi ciri dengan MFCC, dan hasilnya 

digunakan dalam pengujian data untuk mendapatkan hasil dari proses pengujian 

identifikasi data. 

 
Gambar 3.19 Flowchart Pengujian data 

Gambar 3.19 menggambarkan flowchart pengujian data yang dimulai dengan 

memasukkan file suara tangis bayi dengan format .wav, dengan merekam suara 

tangis bayi atau mencari file suara tangis bayi dalam direktori file. Kemudian file 

suara tangis bayi diekstraksi ciri dengan MFCC dan akan menghasilkan mel-

cepstrum. Selanjutnya sistem membaca teks file ‘weights.txt’ untuk mendapatkan 

data bobot. Kemudian dilakukan perhitungan Euclidean distance terendah antara 

data bobot dan mel-cepstrum untuk menentukan hasil identifikasi. 
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3.2.3 Rancangan User Interface Sistem 

 
Gambar 3.20 Rancangan User Interface LVQ Training System 

Gambar 3.20 merupakan rancangan user interface dari LVQ Training System. 

LVQ Training System terbagi menjadi dua buah panel, ‘Panel1’ berisikan 

komponen-komponen untuk pelatihan data latih dengan metode LVQ, dan ‘Panel2’ 

berisikan komponen-komponen untuk memasukkan file suara .wav. 

Pada gambar 3.20 di ‘Panel1’ terdapat combo box untuk memasukkan 

parameter-parameter untuk pelatihan data menggunakan metode LVQ, dan terdapat 

button untuk memulai pelatihan data dengan metode LVQ. Pada ‘Panel2’, terdapat 

button yang berfungsi untuk mencari file suara dalam direktori penyimpan, dan path 

dari file yang telah dipilih akan ditampilkan dalam text field. Combo box pada 

‘Panel2’ berfungsi untuk menentukan tipe jenis suara tangis bayi yang ingin 

dimasukkan. Pada ‘Panel2’, terdapat button untuk mendengarkan file suara yang 

dimasukkan, dan dapat memberhentikan suaranya dengan menekan button yang 
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sama. Terdapat button pada ‘Panel2’ yang berfungsi untuk menyimpan file suara 

yang telah diekstraksi ciri, ke dalam teks file. 

 
Gambar 3.21 Rancangan Pop-Up Identifikasi Data Latih 

Setelah selesai melakukan proses pelatihan data menggunakan metode LVQ, 

maka akan muncul pop-up dialog yang menampilkan hasil identifikasi data latih 

seperti Gambar 3.21. Pada halaman ini terdapat tabel yang berisikan urutan data 

input yang telah dilatih, target awal dari tiap data input yang dilatih, dan hasil 

identifikasi terhadap data latih. Terdapat label untuk menampilkan persentase 

identifikasi yang tidak sesuai dan terdapat button untuk menutup pop-up dialog. 

 
Gambar 3.22 Rancangan User Interface Menu Utama  

DBL Identification Mobile System 
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Pada Gambar 3.22 digambarkan rancangan user interface menu utama dari 

DBL Identification Mobile System. Terdapat ImageView yang menampilkan 

gambar sebagai header. Terdapat button-button yang digunakan untuk mengakses 

menu-menu yang terdapat dalam sistem. 

 
Gambar 3.23 Rancangan User Interface Menu Listen 

Gambar 3.23 merupakan rancangan user interface dari Menu Listen. Terdapat 

button untuk memulai merekam suara tangis bayi yang ingin diidentifikasi dan 

untuk memberhentikan rekaman dapat menekan button yang sama. Terdapat juga 

button untuk memilih file suara dalam direktori penyimpanan suara tangis bayi yang 

ingin diidentifikasi dan button untuk mendengarkan suara dari hasil memilih file 

suara dalam direktori penyimpanan. Setelah memberhentikan rekaman suara tangis 

bayi atau setelah memilih file suara dalam direktori penyimpanan, file suara akan 

diproses untuk mendapatkan informasi sesuai dengan jenis tangis yang 

teridentifikasi. 
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Gambar 3.24 Rancangan User Interface Menu Learn DBL 

Gambar 3.24 merupakan rancangan user interface dari menu Learn DBL. 

Menu Learn DBL berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tangis suara 

bayi versi DBL. Dalam menu ini terdapat ImageView yang digunakan untuk 

menampilkan gambar bayi dan dua buah TextView yang berisikan informasi 

mengenai tangis suara bayi versi DBL. Terdapat button untuk mengakses informasi 

sebelumnya atau sesudahnya, terdapat juga button untuk mendengarkan contoh 

jenis suara tangis bayi, dan terdapat button untuk kembali ke menu utama. 

 
Gambar 3.25 Rancangan User Interface Menu Help 

Pada Gambar 3.25 yang merupakan rancangan user interface dari menu Help, 

terdapat MaterialShowcaseView yang digunakan untuk membuat sequence tutorial 

dalam menampilkan informasi mengenai menu-menu yang terdapat pada sistem 
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dan terdapat button untuk kembali ke menu utama. MaterialShowCaseView 

merupakan library yang dapat digunakan untuk membuat tutorial dari suatu 

aplikasi mobile Android, dokumentasi untuk library MaterialShowCaseView 

diakses di halaman web https://github.com/deano2390/MaterialShowcaseView. 

 
Gambar 3.26 Rancangan User Interface Menu About 

Pada Gambar 3.26 yang menampilkan rancangan user interface dari menu 

About, terdapat ImageView untuk menampilkan foto dari developer sistem. 

Terdapat beberapa TextView yang akan menampilkan informasi dari developer 

sistem dan terdapat button untuk kembali ke menu utama.  

 
Gambar 3.27 Rancangan User Interface Menu Analyze 

Pada Gambar 3.27 yang merupakan rancangan user interface dari menu 

Analyze, terdapat spinner untuk memasukkan parameter-parameter pelatihan, yang 
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akan menentukan data bobot mana yang akan digunakan untuk melakukan analisa. 

Terdapat spinner untuk menentukan target dari file suara yang akan dibandingkan 

dengan target hasil untuk mengukur akurasi dan terdapat TextView untuk 

menampilkan akurasi. Terdapat button untuk memulai merekam suara tangis bayi 

yang ingin dianalisa dan untuk memberhentikan rekaman dapat menekan button 

yang sama. Terdapat juga button untuk memilih file suara dalam direktori 

penyimpanan suara tangis bayi yang ingin diidentifikasi dan button untuk 

mendengarkan suara hasil memilih file suara. Setelah memberhentikan rekaman 

suara tangis bayi atau setelah selesai memilih file suara dalam direktori 

penyimpanan suara tangis bayi, file suara akan diproses untuk mendapatkan 

informasi mengenai jenis suara tangis bayi yang sesuai dan menampilkan nilai 

akurasi sistem dalam mengidentifikasi jenis suara yang benar.
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