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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini mengolah suatu data mentah menjadi data PCA yang masing-

masing akan di buat data mean dan mediannya baik data mentah maupun data PCA. 

Kemudian pada penelitian ini digunakan suatu aplikasi tes pendengaran yang 

digunakan untuk menguji hasil data yang telah diolah sebelumnya kepada beberapa 

subyek. Aplikasi yang digunakan merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh 

Interface Laboratory di University of California Davis dan  penelitian yang 

dilakukan oleh Hugeng dengan judul penelitian “Individualisasi Model Parametik 

Head-Related Transfer Functions”.  

3.2 Pengumpulan Kebutuhan Pengguna 

 Pertama-tama dilakukan persiapan dengan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dari database yang akan digunakan dalam penelitian yaitu database 

CIPIC yang telah diteliti oleh Interface Laboratory di University of California 

Davis. Database ini diolah baik untuk data mentah maupun data PCA sehingga 

menghasilkan 4 tipe pengolahan data yaitu mean asli, median asli, PCAmean dan 

PCAmedian. 
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3.3 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan aplikasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan:  

1. Pemodelan 

Pemodelan dilakukan dengan memodelkan database CIPIC baik untuk 

data mentah maupun data PCA yang menghasilkan 4 tipe data berbeda 

yaitu mean asli, median asli, PCAmean dan PCAmedian. 

2. Melakukan Simulasi 

Data yang diolah di implementasikan pada softare untuk dilakukan test 

pendengaran kepada beberapa subyek pendengar. Simulasi dilakukan di 

ruangan yang cukup tenang. Aplikasi yang digunakan dan simulasi yang 

dilakukan menggunakan softare MATLAB dengan merujuk penelitian 

yang dilakukan oleh Interface Laboratory di University of California 

Davis dan  penelitian yang dilakukan oleh Hugeng dengan judul penelitian 

“Individualisasi Model Parametik Head-Related Transfer Functions”. 

3. Pengujian 

Pengujian yang dilakukan terdapat dua jenis yaitu pengujian secara 

obyektif dan subyektif. Tes subyektif dilakukan dengan mencoba aplikasi 

tes pendengaran. Pengujian dilakukan kepada beberapa subyek dengan 

mencoba menggunakan aplikasi kemudian akan dicatat jumlah kesalahan 

dan beberapa informasi dari pertanyaan yang diberikan setelah mencoba 

aplikasi yang dicoba. Tes obyektif di lakukan dengan pencarian presentase 

error yang terjadi dengan menggunakan parameter mean square error 

(MSE). 
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4. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dari hasil pengujian yang telah dilakukan baik 

untuk pengujian dengan tes subyektif dan tes obyektif. Data yang diambil 

adalah data hasil pengujian dari beberapa subyek yang telah diolah 

sebelumnya sehingga menghasilkan 4 set data yaitu mean asli, median 

asli, PCAmean dan PCAmedian. Analisa data membandingkan 4 set data 

yang di implementasikan pada aplikasi yang di uji coba melalui tes 

subyektif pendengaran. 

5. Melakukan Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan agar penelitian dapat dimengerti oleh peneliti lain 

yang ingin mengembangkan penelitian tersebut. 

3.4 Metode Pengujian 

 Pengujian dilakukan dengan dua jenis pengujian yaitu tes secara obyektif 

dan tes secara subyektif. Tes obyektif dilakukan dengan menggunakan parameter 

mean square error (MSE) dan tes subyektif menggunakan tes subyektif 

pendengaran. 

3.4.1 Tes Obyektif 

Pengujian obyektif menggunakan parameter mean square error (MSE) 

dengan persamaan sebagai berikut : 

(3.1) 
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Keterangan : 

θ = sudut azimut dari posisi sumber bunyi 

ϕ = sudut elevasi dari posisi sumber bunyi 

(θ,ϕ) = pasangan sudut azimut dan sudut elevasi yang menunjukkan posisi sumber 

bunyi 

hj = vektor HRIR/HRTF yang ke-j 

ĥj = vektor model HRIR/HRTF ke-j 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tingkat error yang terjadi pada data. Data 

yang diuji adalah data asli dan juga data yang telah diolah menggunakan PCA. 

Pengujian ini menggunakan data mean dan median data asli serta mean dan median 

data PCA. Semakin besar MSE maka kinerja data semakin buruk sedangkan 

semakin kecil MSE maka kinerja data semakin baik. 

3.4.2 Tes Subyektif 

 Pengujian subyektif dilakukan dengan menggunakan aplikasi tes 

pendengaran dan dilakukan pengujian ke beberapa subyek pendengar dari data yang 

telah di implementasikan pada aplikasi tersebut. Pengujian dilakukan dengan data 

45 subyek dan 6 posisi sumber bunyi yang berbeda. Data yang di implementasikan 

terdapat 4 jenis yaitu mean data asli, median data asli, mean data PCA, dan median 

data PCA. Gambaran aplikasi tes pendengaran subyektif dapat dilihat pada Gambar 

3.1 di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Gambaran Aplikasi Tes Pendengaran Subyektif 

Gambar 3.1 menunjukan tampilan pada aplikasi tes pendengaran subyektif yang di 

uji coba kepada beberapa subyek pendengar. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 

terdapat 6 titik tombol yang merepresentasikan 6 titik sumber suara yang berbeda. 

Kemudian, form angles yang merepresentasikan sudut dan form berlabel 1 yang 

merepresentasikan sequence yang berjalan. Kemudian, terdapat 4 radio tombol 

yang merepresentasikan 4 jenis data yaitu mean asli, median asli, PCAmean dan 

PCAmedian. Tombol berlabel start digunakan untuk menjalankan aplikasi dan 

tombol berlabel reset digunakan untuk kembali ke sequence sebelumnya. 
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3.5 Flow Chart 

 Flow Chart Cara Kerja  

 

 

Gambar 3.2 Flow Chart Cara Kerja 
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Data mentah merupakan database CIPIC yang didapat dari database yang 

diteliti oleh para peneliti di Interface Laboratory di University of California Davis. 

Database ini terdiri dari 2.500 pengukuran terhadap head-related impulse response 

(HRIR) pada setiap subyek. Standar pengukuran ini di ukur pada 25 titik azimut 

interaural-polar yang berbeda dan 50 titik elevasi interaural-polar yang berbeda. 

Kemudian, data mentah tersebut diolah sehingga mendapatkan data PCA. Data 

mentah dan data PCA masing-masing dicari mean dan median dari data tersebut. 

Kemudian, mean dan median yang didapat dari data asli dan juga data PCA 

digunakan untuk mencari data mean square error (MSE) sehingga didapatkan 4 

data yaitu msemean, msemedian, msePCAmean, dan msePCAmedian yang di 

gunakan pada pengujian secara obyektif menggunakan parameter mean square 

error (MSE). Tes obyektif menggunakan parmeter MSE membandingkan nilai 

MSE dari keempat data MSE tersebu dengan mencari data mana yang memiliki 

nilai MSE lebih baik. Selain itu, data mean dan median juga digunakan untuk 

mencari data listenmean, listenmedian, listenPCAmean, dan listenPCAmedian 

yang digunakan untuk tes obyektif pendengaran. Tes obyektif pendengaran diujikan 

pada beberapa subyek dengan data 45 subyek dan 6 posisi sumber bunyi yang 

berbeda. 
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