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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Pada sub bab kajian teori yang akan dijelaskan antara lain media 

pembelajaran, pengembangan media, audio spectrum analyzer, dan sistem audio. 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sesuatu yang dipergunakan untuk 

menyampaiakan sebuah informasi dalam bentuk perangkat lunak (software) atau 

perangkat keras (hardware) dalam pembelajaran yang bisa digunakan secara 

individual atau kelompok (Miarso, (2009:458); dan Sadiman, (2009:7)). Selain itu 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran dapat berupa 

suatu teknologi tertetu yang berfungsi sebagai pembawa pesan (Rusman, 2012). 

Selaras yang dikemukakan oleh (Sukiman, 2012) juga memaparkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan ke peseta didik sehingga merangsang perhatian, pikiran, perasaan, dan minat 

serta kemauan sehingga proses belajar dapat berjalan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan didapatkan bahwa yang dimaksud 

dengan media pembelajaran adalah suatu benda ataupun alat yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Benda ataupun alat tersebut dapat 

berupa suatu teknologi tertentu yang memudahkan dalam proses belajar mengajar. 
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b. Kriteria Media Pembelajaran 

Pengembangan media erat kaitannya dengan kualitas dari media yang 

dikembangkan. Terkait dengan itu kriteria sangat diperlukan untuk 

mengembangkan sebuah media pembelajaran. Kriteria – kriteria yang dimaksud 

akan dijadikan pedoman penilaian apakah sebuah media layak dan baik buat 

pembelajaran. 

Menurut (Setyosari, 2008) ada lima kriteria atau prinsip pemilihan media, 

kriteria media pembelajaran itu meliputi : 

1) Kesesuaian 

2) Tingkat kesulitan 

3) Biaya 

4) Ketersediaan, dan  

5) Kualitas Teknis.  

Serupa juga di ungkapkan oleh (Akbar, 2013) beberapa prinsip dalam 

memilih  media pembelajaran yaitu: 

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

2) Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar 

3) Dapat menjadi sumber belajar 

4) Efisisensi dan efektifitas media pemanfaatan media 

5) Keamanan bagi pembelajar 

6) Kemampuan media dalam mengembangkan keaktifan dan kreativitas 

pembelajar 
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7) Kemampuan media dalam mengembangkan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, dan 

8) Kualitas media.  

Dikemukanan lagi oleh Sudjana & Rivai (2005) ada empat kriteria dalam 

memlih media yang baik, yaitu : 

1) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran 

2) Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran 

3) Kemudahan memperoleh media 

4) Keterampilan guru dalam menggunakan; dan  

5) Sesuai dengan tingkat berfikir siswa. 

Selain itu bentuk media pembelajaran juga harus dipertimbangkan sebelum 

melakukan langkah – langkah pengembangan. Ada tiga kategori utama bentuk 

media pembelajaran menurut sadiman (2011:19), yaitu  

1) Menyajikan informasi dengan muatan grafis, gambar diam, bahan cetak, media 

audio diam, media proyeksi diam, audio ditambah media visual diam, gambar 

hidup, televisi dan multimedia semua ini termasuk dalam kategori media 

penyaji/cetak. 

2) Objek yang sebenarnya dan objek pengganti tiga dimensi yang mengandung 

informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisik seperti ukuran, 

berat, bentuk, susunanm warna, fungsi dan sebagainya semua ini termasuk 

dalam kategori media objek. 
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3) Menekankan pada perhatian siswa tidak hanya pada penyajian atau objek, tetapi 

dipaksa berinteraksi selama mengikuti pelajaran semua ini termasuk dalam 

kategori media interaktif 

 

c. Jenis – jenis Media 

Ada banyak jensi media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

salah satunya ada media cetak yang meliputi buku, modul atau jobsheet dan bahan 

ajar mandiri. Jobsheet menurut abdillah (2013) merupakan sebuah lembaran yang 

berisi petunjuk melakukan suatu praktikum yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Menurut widarto (2013) untuk membuat sebuah jobsheet harus memenuhi beberapa 

struktur, diantaranya:  

1) Judul 

2) Kompetensi yang ingin dicapai 

3) Informasi Pendukung 

4) Langkah kerja 

5) Keselamatan kerja dan Tugas 

Jumargo (2011) juga mengmukakan bahwa jobsheet harus meliputi : 

1) Tujuan praktik 

2) Alat dan bahan 

3) Keselamatan kerja 

4) Langkah – langkah kerja. 
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Dari bebrapa paparan dari bebrapa pendapat, di temukan bahwa jobsheet 

mempunyai ciri yaitu di dalamnya terdapat langkah-langkah kerja sebagai panduan 

belajar dalam pembelajaran. Menurut widarto (2013)  dalam menyajikan sebuah 

jobsheet harus melakukan langkah – langkah berikut ini: 

1) Analisis Kurikulum 

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan materi apa saja yang akan diperlukan 

jobsheet. Dalam menentukan materi dilakukan dengan mnganalisis materi pokok 

dan pengalaman belajar, kemudian kompetensi apa saja yang dimiliki siswa. 

2) Menyusun peta kebutuhan jobsheet 

Peta kebutuhan di buat untuk memudahkan mengetahui urutan dan sekuensi 

jumlah jobsheet yang ditulis. Peta kebutuhan ini dibuat dengan  dari kompetensi 

dasar dan indikatornya. 

3) Menentukan judul – judul jobsheet 

Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam membuat judul jobsheet, 

diantaranya: 

a) Judul dari sebuah jobsheet ditentukan atas kompetensi dasar (KD), materi 

pokok, atau pengalaman belajar yang ada dalam kurikulum.  

b) Dalam satu KD dapat dijadikan 2 judul atau 4 materi pokok sesuai dengan 

besar kecilnya kompetensi tersebut. 
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d. Evaluasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang baik perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui 

kelayakan dan kebermanfaatannya dengan melakukan evaluasi pada media 

pembelajaran tersebut. Wahono (2006: 20-22) menyatakan terdapat tiga aspek dan 

kriteria penilaian dalam pembuatan media pembelajaran yaitu aspek perangkat 

lunak, aspek desain pembelaaran dan aspek komunikasi visual. Dalam penelitian 

media yang dikembangkan media interaktif dengan perangkat lunak sebagai bagian 

utama dari user interface. Dari ketiga aspek tersebut, peneliti lebih memperhatikan 

aspek umum yaitu aspek desain pembelajaran terdiri dari:  

1) Memberikan kejelasan tujuan pembelajaran 

2) Interaktivitas 

3) Memberikan motivasi belajar 

4) Kontekstualitas dan aktualitas kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

5) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

6) Kedalaman dari materi 

7) Mudah dipahami 

8) Relevansi dengan tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

9) Cakupan dan kedalaman dari tujuan pembelajaran 

10) Ketepatan dalam menggunakan strategi pembelajaran 

11) Sistematis, runut, alur logika jelas 

12) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi, dan 

13) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh simulasi, latihan, dan  

14) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 



18 
 

Dalam Walker dan Hess (1984) dalam (Kusnandi & Sutjipto, 2013) 

menjelaskan bahwa kriteria dalam melakukan perbaikan pada media pembelajaran 

yang berdasarkan kepada aspek kualitas antara lain : 

1) Aspek keadilan, kelengkapan, ketepatan, kepentingan, kelengkapan, 

keseimbangan, minat atau perhatian, dan kesesuaian dengan situasi siswa 

ditinjau dari Kualitas isi dan tujuan media pembelajaran 

2) Aspek memberikan bantuan belajar, memberikan kesempatan belajar, kualitas 

memotivasi, kualitas sosial interaksi pembelajarannya, fleksibilitas 

pembelajaran, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas sosial 

interaksi pembelajarannya, dapat memberikan dampak bagi siswa, kualitas tes 

dan panilaiannya, dapat memberi dampak bagi guru dan pembelajaran ditinjau 

dari Kualitas pembelajaran 

3) Aspek kualitas programnya, mudah digunakan, keterbacaan, kualitas 

penanganan jawaban, kualitas tampilan atau tayangan, dan kualitas 

pendokumentasiannya ditinjau dari Kualitas teknis 

Media pembelajaran yang baik memiliki kriteria kemenarikan dan 

kemanfaatan, kesesuaian atau relevansi, kemudahan (Mulyanta & Leong, 2009). 

Ditambahkan lagi diungkapkan oleh (Arsyad, 2011) kriteria dalam memilih media 

pembelajaran yang baik terdiri dari:  

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai  

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi 
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3) Praktis, luwes dan bertahan 

4) Guru terampil menggunakan 

5) Pengelompokan sasaran 

Dengan mengadopsi beberapa kriteria penilain media pembelajaran, maka 

diperoleh aspek – aspek yang digunakan untuk indikator dalam penilaian media 

pembelajaran. Namun, tidak semua indikator dapat digunakan karena harus 

menyesuaikan kebutuhan pengembangan penelitian sesuai dengan media yang 

dikembangkan (Santoso, Slamet, Utami, & Wulandari, 2016). Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini meliuti 3 aspek yaitu aspek adukatif (materi), teknis 

dan estetika (tampilan). 

2. Pengembangan Media 

Model untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran sangat beragam. 

Keberagaraman model media meberikan pilihan kepada penulis untuk bebas 

menentukan model pengembangan yang akan digunakan. Beberapa model 

pengembangan yang populer yaag biasa dijadikan rujukan diantaranya yaitu: 

a. Model sugiono  

b. Model Borg and Gall 

c. Model Dick and Carey 

d. Model Alessi and Trollips 

e. Model Criswell 

f. Model Mallon 

g. Model Lee and Owens 
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Pada penelitian pengembangan yang dilakukan dalam penenitian ini 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang mengacu pada William W. Lee 

& Diana L. Owens. Menurut William W. Lee & Diana L. Owens (2004:3), dengan 

konsep pengembangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Konsep Model Pengembangan ADDIE (Lee & Owens, 2004) 

Peneliti memilih model pengembangan Lee and Owen dikarenakan model 

ini dikhususkan untuk mengembangkan produk multimedia (Lee & Owens, 2004). 

Model pengembangan ini merupakan model yang prosedural, artinya urutan 

langkah dalam prose pengembangan tersususn secara sistematis dan jelas. Prosedur 

pengembangan dalam model ini terdiri dari lima tahapan, yaitu: 

a. Analisis  

b. Desain 

c. Pengembangan & Implementasi, dan 

d. Evaluasi 
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1) Analisis 

Pada tahapa ini dibagi menjadi dua yaitu need assesment dan front-end 

assessment. Need assessment dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal (Lee & Owens, 2004). 

Sedangakan front-end assessment dilakukan untuk menjembatani mendapatkan 

informasi mengenai apa yang dikembangkan (Lee & Owens, 2004). Ada sepuluh 

langkah ananlisis ada front-end assessment diantaranya, sebagai berikut: 

a) Analisis Siswa 

Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik siswa meliputi jumlah 

siswa, karakter siswa, dan respon siswa terhadap pembelajaran. 

b) Analisis Teknologi 

Tahapan ini mengidentifikasi kemampuan teknologi yang ada pada objek 

diaman akan dilakukan tempat penelitian meliputi fasilitas laboraturium, 

proyektor, dan laptop/komputer (Lee & Owens, 2004). 

c) Analisis Situasi 

Tahapan ini mencakup bagaimana lingkungan belajar yang ada pada objek 

penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelititan (Lee & Owens, 2004). 

d) Ananlisis Tugas 

Tahapan ini mengidentifikasi kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa 

terhadap materi pembelajaran. Melakukan analisa hal – hal mana yang dianggap 

sulit dipahami oleh sebagian besar siswa (Lee & Owens, 2004). 
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e) Analisis Kejadian Penting 

Tahapan ini menganalisa materi apa yang harus diajarkan serta materi apa pula 

yang tidak diajarkan. Ha ini dilakukan dengan tujuan mencapai kompetensi 

yang diharapkan (Lee & Owens, 2004). 

f) Analisis Tujuan 

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan menentukan isi materi dan memilih media 

apa saja yang digunakan (Lee & Owens, 2004).  

g) Analisis Masalah 

Tahapan ini mengidentifikasi pokok persoalan tentang media yang dibutuhkan 

oleh siswa. Hasil dari analisis ini diharapkan media yang dikembangkan dapat 

menjadi solusi sesuai dengan permasalahan kebutuhan. 

h) Analisis Media 

Tahapan ini menentukan bagaimana wujud dan isi media yang dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan (Lee & Owens, 2004). 

i) Analisis Data yang Sudah Ada 

Tahapan ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditemui meliputi 

mengidentifikasi sumber informasi mengumpulkan bahan serta mengevaluasi 

apa yang sudah diputuskan (Lee & Owens, 2004). 
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j) Analisis Biaya 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana melakukan rancangan untuk mengukur 

tinggi rendahnya biaya yang diperlukan (Lee & Owens, 2004). 

2) Desain  

Tahapan ini merupakan tahapan dimana melakukan perencanaan tentang 

multimedia pembelajran yang akan di kembangkan. Ada beberpa tahapan yang 

dilakukan dalam proses desain (Lee & Owens, 2004). 

Tahapan desain mencakup beberapa kegiatan meliputi : 

a) Membuat jadwal pengembangan  

b) Merancang spesifikasi media yang dikembangkan 

c) Merancang struktur materi yang akan dikembangkan 

3) Pengembangan dan Implementasi 

Tahapan pengembangan dan mplementasi di lakukan untuk memulai 

pembuatan media sesuai dengan spesifikasi yang direncananakan pada tahap 

sebe;umnya (Lee & Owens, 2004). Beberapa tahaapan yang harus dilakukan 

pada pengembangan dan implmentasi. 

Tahapan ini mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi: 

a) Preproduction 

Prepoduction merupakan tahapan dimana pembuatan storyboard, 

mengembangkan desain interface, dan penyajian materi (Lee & Owens, 

2004). 
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b) Production 

Production merupakan tahapan melakukan penterjemahan dari 

proses prreproduction kedalam bentuk fisik (wujud). 

c) Postproduction and Quality Review 

Tahapan ini dilakukan untuk melakuka pengujian perangkat 

multimedia yang dikembangkan diantaranya penujian unjuk kerja. Selain 

itu dalam tahapan ini juga dilakukan pengujian ahli materi dan ahli media 

sampai ke tahapan revisi prduk (Lee & Owens, 2004). 

4) Evaluasi 

Tahapan ini pengembang melakukan evaluasi dari segi kelayakan media 

yang dihasilkan (Lee & Owens, 2004). Evaluasi dilakukan dengan 

mengujicobakan hasil pengembangan media yang dilakukan ke pengguna yaitu 

peserta didik. Kelayakan akan memberikan penilaian akhir berdasarkan nilai 

apakah media yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran di 

kelas. Hasil dari evaluasi dapat berupa instrumen angket untuk menilai 

bagaimana pengembangan ini dilakukan dari pandangan peserta didik. Setelah 

didapatkan hasil, langkah selanjutnya menganalisa hasil dari penilaian peserta 

didik. Hasil ananlisa tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai yang didapatkan 

apakah dapat dikategorikan layak atau tidak. Tingkat kelayakan akan 

menginterpretaskan media yang dkembangkan kedalam tingkat kelayakan 

media pembelajaran baik atau tidak kah digunakan dalam pembelajran dikelas. 

 



25 
 

3. Landasan Instrumen 

Landasan instrumen merupakan dasar dalam rangka membuat instrumen 

angket yang akan digunakan untuk mengembangankan media pembelajaran pada 

penelitian ini. Pada instrumen yang akan digunakan untuk ahli materi, 

menggunakan rujukan dari Santoso (2016) yaitu aspek Materi yang meliputi 

meningkatkan pemahaman, memberikan kesempatan belajar, kesesuaian, 

kelengkapan, dan kesesuaian dengan daya pkir peserta didik. 

Pada aspek teknis dan tampilan yang digunakan untuk penilaian ahli media 

merujuk pada Marpanji (2017). Untuk aspek teknis meliputi keamanan, 

kemanfaatan, kualitas alat dan luwes atau fleksibel, sedangkan untuk aspek 

tampilan meliputi keterbacaan, kerapian, bentuk yang estetis dan keserasian. 

Instrumen untuk penilaian pengguna, angket yang digunakan untuk 

penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Didasarkan pada 

instrumen Wulandari (2015) untuk angket mahasiswa meliputi:  

1. Aspek Edukatif (materi) indikator – indikator penilai yang digunakan meliputi 

memberikan kesempatan belajar, kelengkapan dan kesesuaian 

2. Aspek teknis indikator yang digunakan meliputi kemanfaatan, keamanan, dan 

luwes dan fleksibel; dan 

3. Aspek estetika meliputi kerapian, keterbacaan, keserasian dan bentuk yang 

estetis. 
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4. Audio spectrum analyzer  

a. Spectrum analyzer  

Spectrum adalah sebuah gelombang sinyal frekuensi dan amplitudo yang 

berbeda, terkait dengat fase, diambil secara keseluruhan yang merupakan sinyak 

waktu domain tertentu. Analisis spektrum adalah teknik analisis sinyal dengan 

menerjemahkan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi (Hengjun, & 

Wenxing, 2015). Spetrum juga dapat dikatakan perangkat yang menampilkan sinyal 

dalam domain frekuensi ((Thomas, & Haider, 2013); (Jose, Edison, & Sherin, 

2017)). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah 

instrumen perangkat yang mengukur rentang besarnya suatu sinyal pada domain 

frekuensi. 

Spectrum Analyzer adalah perangkat yang digunakan untuk penyelidikan 

distribusi energi sepanjang spektrum frekunsi dari sebuah sinyal listrik yang 

diketahui. Penganalisa spektrum merupakan alat ukur ranah frekuensi yang di 

dalamnya terdiri perpaduan antara CRO dan pembangkit frekuensi. Pendapat lain 

mengatakan bahawa Spectrum Analyzer dapat diartikan sebagai salah satu alat 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur respon magnitude (amplitudo) sinyal 

terhadap skala frekuensi. 
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Gambar 3. Spektral Domain Frekuensi (Rational Acoustics, 2018) 

Gambar 3 menunjukkan grafik time dan frequency domain dikutip dari 

Rational Acoustics. Untuk gambar kanan bawah, terlihat ada tiga kurva. Kurva 

berwarna hijau atas merupakan respon fase, kurva hijau bagian bawah merupakan 

Frekuensi respon dan kurva merah merupakan koherensi. Kurva koherensi 

menunjukkan seberapa valid data yang diukur. Kurva koheresi akan terlihat jatuh 

ketika tidak cukup untuk pengukuran pada suatu energi didalam frekuensi tertentu 

(pada kondisi signal to noise ratio yang rendah). 

Spectrum analyzer merupakan perangkat yang secara efektif melakukan 

transformasi fourier. Penganalisa spektrum mengambil sampel sinyal input, 

menghitung besarnya komponen sinus dan kosinusnya, dan menampilkan spektrum 

komponen frekuensi yang diukur ini. Penganalisis spektrum berperan utama  untuk 

menunjukkan karakteristik sinyal frekuensi (Chuang, 2015). Untuk satu hal, 
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beberapa pengukuran yang sangat sulit dalam domain waktu sangat mudah dalam 

domain frekuensi (Mahmooda, Reddy,  & Nayakanti, 2013). 

Namun dengan kelebihan yang dipunyai alat tersebut, Spectrum analyzer 

mempunyai harga yang cukup mahal (Hengjun, & Wenxing, 2015). Dalam bidang 

audio spectrum analyzer sangat diperlukan, yakni untuk menganalisis spektrum 

audio, salah satunya real-time analyzer untuk menganalisa loudspeaker (Santoso, 

2012). Aplikasi Audio spectrum analyzer memungkinkan kita untuk mengukur dan 

menganalis frekuensi sinyal audio, mempelajari waktu dan respon setiap frekuensi 

suara yang tangkap oleh aplikasi. Untuk dapat menampilkan spektrum ada beberapa 

metode yang digunakan diantaranya adalah : 

1) Fast Fourier Transform (FFT) 

Fast Fourier Transform adalah sumber dari suatu alat (matematis) algoritma 

untuk menghitung Discrete Fourier Transform (DFT) dengan cepat dan efisien. 

Perhitungan kompleks dari FFT menggunakan persamaan (N/2) log2N untuk setiap 

perkalian dan N log2N untuk penjumlahan kompleks (Lyons R. G., 2012).  

Dalam perangkat elektronika untuk mengimplemtasikan FFT yang 

dipergunakan adalah matlab. Matlab mendukung pemrograman yang dapat 

mendefinisikan suara dalam bentuk FFT (Saxena et al., 2013). Dengan 

menggunakan Matlab perhitungan menjadi lebih sederhana karena ((Sharma & 

Sardana, 2016); (Sieczkowski & Sondej, 2016)). Proses perubahan domain waktu 

ke domain frekuensi dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
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Gambar 4. Spektrum Sebelum FFT (Hendry, 2015) 

 
Gambar 5. Spektrum Setelah FFT (Hendry, 2015) 

Pembahasan FFT dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, namun kaliini 

kita lebih akan menjelaskan implementasi FFT yang digunakan untuk menganalisa 

suara. FFT adalah proses matematika untuk mengubah data pada domain waktu ke 

domain frekuensi, atau sebaliknya. Dalam menganalisa loudspeaker ada beberapa 

metode FFT digunakan untuk pengambilan dan pemrosesan data yaitu diantara 

sebagai berikut: 
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a) Proses FFT dengan impuls 

 

Gambar 6. Proses FFT dengan Impuls (Kristianto,Hadi Sumoro:2012) 

Proses pengambilan data respon frekuensi pada Gambar  6 menggunakan 

suah impuls yang sempurna. Impuls akan diteruskan sekebuah amplifier dan digital 

audio converter  lalu diteruskan ke sebuah Loudspeaker. Mikrofon digunakan untuk 

merekam data suara yang dihasilkan oleh sebuah Loudspeaker. Setelah itu proses 

akan dilakukan dengan FFT yang akan menghasilkan sebuah respon frekuensi. 

Referensi yang digunakan untuk menetralkan digital to analog converter dan 

analog to digital converter yang digunakan dan juga mengkompresi sebuah 

mikrofon, sehingga hasil yang digunakan tidak dipengaruhi oleh peralatan yang 

digunakan dalam menganalisa sebuah loudspeaker/pengambilan data teknis 

loudspeaker. 

 

 

 



31 
 

b) DUAL – FFT  

 

Gambar 7. Proses Dual FFT (Kristianto,Hadi Sumoro:2012) 

Pengkurang menggunakan DUAL-FFT artinya ada dua proses FFT yang 

bekerja secara bersama – sama. Ada proses pengiriman sinyal dari  digital to analog 

converter juga dikirm ke analog to digital converter (sinyal referensi biasnaya 

diambil setelah digital to analog converter, sebelum ampli). Proses dual FFT pada 

implementasinya menggunakan sebuah external soundcard yang mempunyai 2 

input dan 2 output. Proses ini akan menganalisa sinyal mikrofon dan juga sinyal 

loopback digital to analog converter ke analog to digital converter (sinyal 

referensi). Proses menangkap sinyal suara dalam domain waktu (time domain) yang 

nantinya bisa diproses kedalam domain frekuensi. Kurva yang menunjukkan 

dimensi waktu merupakan grafik dua dimensi dengan axis-X yang menunjukkan 
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waktu dan axis- Y yang menunjukkan magnitude.  Sedangkan kurva yang 

menunjukkan domain frekuensi merupakan grafik dua dimensi dengan axis-X yang 

merupakan frekuensi dan axis-Y yang menunjukkan magnitude.  

2) Kalkulasi  

Pengembangan Perangkat lunak Audio spectrum analyzer dikembangkan 

dengan tiga komponen utama, yaitu bagian kalkulasi FFT, equalizer, dan 

normalisasi (Santoso, Lim, & Sulistio, 2012). Perancangan audio spectrum 

analyzer secara menyeluruh dapat ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Diagram Audio Audio spectrum analyzer (Santoso & Sulistio, 2012) 
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Proses kalkulasi FFT yang diimplementasikan pada pengembangan Audio 

spectrum analyzer ini menggunakan metode FFT Butterfly radix-2 (Prolakis, 

1995). Pada proses kalkulasi FFT dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu (1) 

pengurutan data, dan (2) penghitungan perkalian kompleks, dimana dari hasil 

perkalian yang diproses ini adalah data bilangan kompleks dalam domain frekuensi 

(Santoso & Sulistio, 2012). Selanjutnya proses perhitungan pada algoritma FFT 

akan selalu menghasilkan sebuah frekuensi-frekuensi yang memiliki kekuatan level 

amplitudo yang berbeda, bahkan pada kondisi tertentu dapat terjadi amplitudo antar 

frekuensi yang besar. Akibatnya perubahan – perubahan yang terjadi pada setiap 

perubahan frekuensi akan sangat sulit untuk dideteksi (Phillips, Parr, & Riskin, 

2007). Langkah untuk mengatasi masalah tersebut penulis akan menerapkan 

metode equalizer, metode equalizer difungsikan untuk menciptakan keseimbangan 

antara level frekuensi yang terjadi dengan frekuensi – frekuensi yang ada (Santoso 

& Sulistio, 2012).Persamaan  Equalizer dapat drumuskan sebagai berikut: 

��[�] = �[�] ∗ �[�]                                               (1) 

Dimana X[n] sebagai sumber Data Sebuah frekuensi, F[n] adalah Respon dari 

Equalizer.  

Dalam setiap cuplikan real-time suara yang ditangkap akan terjadi 

penghitungan FFT akan diperoleh spektrum dengan amplitudo yang berbeda 

(Santoso & Sulistio, 2012). Hal yang perlu dilakukan adalah menyetarakan setiap 

amplitudo yang terjadi pada setiap spektrum. Penyetaraan nilai amplitudo pada 
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setiap spektrum menggunakan prosedur normalisasi (Phillips, Parr, & Riskin, 

2007). Proses tahapan normalisasi dapat dilihat pada Gambar 9.  

FREQUENCY DATA

NORMALIZATION 
KOEFFECIENT

KOMPUTATION

DISPLAY 
NORMALIZATION

 

Gambar 9. Diagram Proses Normalisasi ( (Santoso, Lim, & Sulistio, 2012) 

 

3) Normalisasi  

Proses dari tahapan normalisasi yang dilakukan diperuntukkan untuk 

mengimplementasikan algoritma dari perangkat lunak audio spectrum analyzer. 

Proses – proses tersebut dilakukan beberapa tahapan (Santoso & Sulistio, 2012) 

diantaranya : (1) Melakukan pencarian data frekunsi tertinggi dari sebuah spektrum; 

dan  (2) Melakukan pencarian koefsien normalisasi. 
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�� = ���/ ��������                                             (2) 

Dimana �� adalah nilai dari koefesien normalisasi, �������� adalah nilai data 

tertinggi dari koefesen normalisasi.  

Setelah melakukan dua langkah sebelumnya, selanjutnya melakukan 

pengalihan dari semua data dari spektrum yang diambil dengan koefesien 

normalisasi. Pencarian nilai normalisasi ditemukan dengan formula berikut. 

����� [�] =  �� . �[�]                                            (3) 

Dimana ����� adalah data spektrum yang sudah ternormalisasi, � adalah data 

spektrum.  

Setiap proses langkah perhitungan yang dilakukan, hasil dari data spektrum 

yang didapatkan dari proses normalisasi kemudian dikonfersikan dalam bentuk 

array. Langkah terakhir setelah semua proses data tersimpan, semua data tersebut 

akan ditampilkan dalam bentuk grafis pada perangkat lunak audio spectrum 

analyzer. 

b. Pengambilan Data Teknis Loudspeaker  

1) Akustik 

Akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang suara dan 

perambatannya dalam suatu medium. Pendapat  lainnya menyatakan, akustik adalah 

ilmu yg mempelajari tentang suara, bagaimana suara diproduksi/dihasilkan, 

perambatannya, dan dampaknya, serta mempelajari bagaimana suatu 

ruang/medium merespon suara dan karakteristik dari suara itu sendiri yang 

sensasinya dirasakan oleh telinga (Santosa, H:2013). Penerapan akustik dapat 
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dilihat di hampir semua aspek masyarakat modern salah satunya adalah industri 

audio. Salah satu cabang ilmu akustik dalam industri audio adalah Electroacoustics 

yang memabahas tentang audio, loudspeaker dan microphone design 

(Santosa,H:2013). Sebagai salah satu disiplin ilmu yang sering diterapkan dalam 

kehidupan sehari – hari, memang benar akustik tidak dapat berdiri sendiri, namun  

pemahaman yang baik terhadap prinsip akustik akan sangat membantu dan 

meninggatkan kualitas hidup kita. Contoh penerapan akustik dalam ruangan dapat 

diinterpretasikan dalam gambar 10 berikut ini. 

2) Sinyal Audio 

Perubahan pada tekanan udara yang diterima oleh pendengaran kita adalah 

gelombang suara. Sinyal audio adalah gelombang suara dalam arah longitudinal 

(Yuwono: 2015). Frekuensi untuk setiap sinyal audio berbeda-beda dan 

merepresentasikan seberapa cepat perubahan sinyal audio per detik. Frekuensi 

gelombang suara yang dapat diterima oleh indra pendengaran manusia adalah 

antara 20 Hz sampai 20 kHz. Gelombang suara pada area frekuensi ini yang 

dianggap sebagai sinyal audio (Umapathy, 2010). Selain frekuensi sinyal audio 

terdapat beberapa properti lain, yaitu periode dan amplitudo. Periode adalah waktu 

yang dibutuhkan selama siklus gelombang dalam satuan sekon. 

3) Karakteristik sinyal audio 

Jenis karakteristik sinyal audio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

karakteristik sementara dan spektral (Rao, 2007). Karakteristik sementara termasuk 
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durasi dan modulasi amplitudo sinyal termasuk naik turun bentuk gelombang. 

Karakteristik spektral berhubungan dengan komponen frekuensi dan jumlahnya.  

Sinyal audio juga memiliki beberapa karakteristik yang digunakan untuk 

menentukan perbedaan sinyal ucapan dan sinyal lain yang dianggap sebagai 

kebisingan. Sinyal ucapan adalah sinyal audio yang berasal dari sistem pengucapan 

manusia dengan tujuan untuk komunikasi. Frekuensi standar untuk sinyal ucapan 

manusia antara 100 sampai 3000 Hz. Sinyal ucapan bersuara berasal dari getaran 

pita suara, sementara ucapan tanpa suara memiliki sinyal bising seperti ‘s’, ‘sh’ 

(Pollak, 2004). Sedangkan sinyal kebisingan adalah sinyal selain sinyal ucapan 

manusia, termasuk suara alami, buatan, dan musik. Karakteristik ini dikategorikan 

menjadi dua, yaitu karakteristik fisik dan persepsi.  

Karakteristik fisik meliputi energi, zero-crossing rate, fitur spektral, 

frekuensi dasar, lokasi forman, fitur berbasis waktu, dan modulasi. Karakteristik 

persepsi meliputi nada dan prosodi, bingkai suara dan tanpa suara, warna nada, dan 

ritme. Karakteristik fisik adalah fitur-fitur unik dalam sinyal audio yang diperoleh 

dari perhitungan langsung dari amplitudo gelombang audio atau nilai spektral 

jangka pendek. Karakteristik persepsi adalah karakteristik relative yang diperoleh 

dari informasi sinyal audio (Gerhard, 2003). 

4) Loudspeaker  

Loudspeaker adalah perangkat yang digerakkan oleh energi sinyal listrik 

dan memancarkan energi akustik ke ruangan atau udara terbuka (Sinclair,  

1998:276). Loudspeaker, speaker atau sistem speaker merupakan sebuah 
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transduser elektroacoustical yang mengubah sinyal listrik ke energi suara (larsen, 

2004). Dari pendapat yang telah ada bahwa loudspeaker dapat dikatakan sebuah 

perangkat yang dapat mengubah enenrgi listrik menjadi pancaran energi suara 

dalam jangkauan tertentu atau bisa disebut pengeras suara.  

Dalam Loudspeaker terdapat sekat rongga (juga dikenal sebagai konus) 

tipis, membran agak kaku diletakkan ditengah-tengah magnet. Magnet 

menginduksi membran hingga bergetar, menghasikan suara (Sri Waluyanti dkk: 

2008). Membran ini juga terdapat pada headphone. Menggunakan sebaliknya 

mengubah getaran udara (suara) ke dalam sinyal listrik seperti dalam perancangan 

mikrofon pada umumnya. Secara singkat bagian yang terpenting dari Loudspeaker 

adalah : Suspensi, Konus, Magnet dan Kumparan suara. Perubahan medan magnet 

di dalam speaker akan berinteraksi dengan medan konstan magnet yang 

menyebabkan kumparan bergerak sebagai reaksi akibat ada tidaknya arus. Konus 

ikut bergerak akibat kumparan suara bergerak sehingga pada udara sekitar konus 

akan terbentuk gelombang tekanan. Gelombang inilah yang terdengar sebagai 

bunyi (Sri Waluyanti dkk: 2008).  

Gendang telinga menggunakan prinsip yang serupa, menggunakan sekat 

rongga (diafragma) merangsang kegelisahan untuk memancarkan gambaran suara 

ke otak. Dalam Loudspeaker, terdapat fiber selulosa (kertas) merupakan bahan asli 

yang sangat umum digunakan untuk membuat sekat rongga. Kepadatan kertas 

dimodifikasi untuk menghasilkan karateristik suara yang diinginkan. Selulosa 

kontinyu sangat umum digunakan dalam cone speaker. Sekarang banyak 

ditambahkan fiber sintetis dan binder untuk tingkatkan kekayaan yang akustik 
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seperti halnya dalam menghandel daya. Bahan lain yang sekarang banyak 

digunakan adalah polypropylene dan alumunium, gambar skematik loudspeker 

dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 10. Skematik Loudspeaker (Centerpointaudio, 2019) 

Hal penting yang perlu diketahui dari sebuah Loudspeaker adalah 

bagaimana sebuah Loudspeaker mereproduksi suara atau musik agar dapat 

dinikmati dengan jangkauan yang lebih luas. Salah satu indikator sebuah 

Loudspeaker dapat dikatakan baik adalah mampu menghasilkan suara dengan 

kualitas yang sama dengan aslinya (tidak cacat atau gangguan). Menentukan baik 

tidaknya loudspeaker dapat diketahui dengan beberapa karakteristik, salah satunya 

adalah respon frekuensi. 

Respons frekuensi  merupakan salah satu parameter yang terpenting dalam 

menganalisa sebuah Loudspeaker. Kurva respon frekuensi yang disebut flat/datar 

menunjukkan bahwa dengan voltase yang sama disetiap frekuensi, Loudspeaker 

mempunyai keluaran dengan tekanan suara yang sama pada setiap frekuensi. 

Namun kurva ini harusnya diinterpretasikan secara relatif, bukan secara fakta pasti 
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(bahwa Loudspeaker yang mempunyai frekuensi flat bisa dikatakan baik) 

(Kristianto, 2012). Sebuah loudpseaker dengan kurva flat dapat digunakan sebagai 

referensi pada ruangan studio musik contohnya. Namun, kurva flat belum tentu 

dapat dengan nyaman didengar. Komponen – komponen untuk pengambilan data 

teknis loudspeaker (untuk mengetahui respon frekuensi) diantaranya adaah 

Soundcard dan RTA (Real-Time Analyzer). 

5) Soundcard  

Soundcard adalah perangkat keras komputer pengolah data berupa audio 

atau suara. Namun soundcard juga memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai 

penerjemah sinyal analog menjadi sinyal digital atau biasa disebut ADC (Analog to 

Digital Converter). Secara definisi soundcard dibedakan menjadi dua jenis 

berdarsarkan fisiknya, yaitu onboard soundcard dan external soundcard.  Dilihat 

dari cara pemasangannya, soundcard dibagi menjadi 3 bagian yaitu : (1) Onboard 

Soundcard, yaitu Soundcard yang menempel langsung pada motherboard 

komputer; (2) Offboard Soundcard, yaitu Soundcard yang pemasangannya di slot 

ISA/PCI pada motherboard. Rata-rata, sekarang sudah menggunakan PCI; dan (3) 

External Soundcard (USB Audio Interface), adalah Soundcard yang 

penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal, seperti USB 

atau FireWire. Dibawah ini contoh diagram proses ADC (Analog to Digital 

Converter) pada sebuah perangkat soundcard. 
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Gambar 11. Diagram ADC Soundcard  (Roland, 2019) 

 

6) Mikrofon 

Dalam bidang elektro-akustik, mikrofon dan Loudspeaker adalah sebuah 

transducer, yaitu pengubah energi. Mikrofon adalah perangkat yang mengubah 

energi akustik (diterima sebagai gerak getar partikel udara) menjadi energi listrik 

(dikirim sepanjang kabel mikrofon sebagai gerak getar partikel listrik elementer 

yang disebut elektron) (Sinclair: 1998). Mikrofon merupakan sebuah alat yang 

mengeluarkan sebuah gelombang sinus yang sudah pasti pada suatu tekanan 

tertentu (Yp Hadi Sumoro K: 2012). Pendapat lain juga mengartikan bahwa 

Mikrofon adalah suatu alat yang menghasilkan getaran listrik yang ditimbulkan dari 

getaran suara yang ditangkap (Sri Waluyanti dkk : 2008).  Dari pendapat yang 

disampaikan dapat diketahui bahwa mikrofon diartikan sebagai alat yang digunakan 

untuk menghasilkan suara dimana terjadi perubahan energi – energi akustik 

(gelombang suara)  menjadi sebuah energi elektrik (listrik).  
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a) Cara kerja mikrofon 

Mikrofon mempunyai berbagai macam cara dalam mengubah energi 

tergantung dari jenisnya. Akan tetapi, semua jenis mikrofon mempunyai satu 

persamaan yaitu pada diaphragm atau selaput tipis (diafragma). Diafragma 

merupakan material tipis yang berada di dalam mikrofon dan bergetar saat terkena 

gelombang suara. Menurut Ian R. Sinclair (1998:120) Mikrofon terbagi menjadi 

beberapa jenis diantaranya mikrofon dinamis, mikrofon kondensor, mikrofon 

pitamikrofon kondenser dan mikrofon piezoelectric (drystal). Selaras dengan yang 

diungkapkan Waluyanti (2008: 94) Ditinjau dari jenisnya, mikrofon dibagi menjadi 

mikrofon dinamis, mikrofon karbon dan mikrofon kondensor.  

Condenser mikrofon menggunakan sebuah perangkat kapasitor yang 

difungsikan untuk mengubah energi akustik dalam bentuk gelombang suara 

menjadi energi listrik. Cara kerja condenser mikrofon yaitu yang terdiri dari 2 buah 

sebagai kapasitor yang mempunyai beda tegangan dengan menggunakan 

lempengan. Sebuah Diafragma ketika terkena gelombang suara akan bergetar yang 

diletakkan di depan salah satu lempeng, mengakibatkan nilai kapasitansinya 

berubah kemudian arus yang dihasilkan juga berubah sehingga menyebabkan jarak 

antara dua lempeng kapasitor berubah. 

 

 

 

 



43 
 

b) Karakteristik dan jenis mikrofon 

Mikrofon ditinjau dari jenisnya : 

a. Mikrofon dinamis  

Mikrofon dinamis merupakan mikrofon yang menggunakan prinsip kerja 

sumber listrik induksi.  

Prinsip kerja : Membran akan bergetar ketika ada suara yang masuk 

menimbulkan getaran; akibat getaran tersebut terjadilah gerakan pada moving coil; 

moving coil yang bergetar berada dalam membran magnet menyebabkan adanya 

aliran listrik. Aliran listrik yang berupa gelombang getaran suara yang diterima 

dengan listrik seirama juga (Waluyanti, 2008).  

b. Mikrofon Karbon (Cardiode)   

Mikrofon karbon adalah mikrofon yang menggunakan prinsip kerja 

resistansi yang  selalu berubah-ubah.  

Prinsip kerja : Membran bergetar ketika ada getaran suara masuk. 

Bergetarnya membran ini menyebabkan kerapatan dan kerenggangan arang 

berubah-ubah. Hal ini menyebabkan arus listrik yang melewati kumparan primer 

memiliki variasi nilai resistansi (Waluyanti, 2008). Arus listrik pada kumparan 

primer akan terinduksi pada gulungan sekunder dan besar kecilnya arus ini 

tergantung dari getaran suara yang diterima yang disebabkan oleh getaran 

membran. 

 



44 
 

c. Mikrofon Kondensor   

Mikrofon kondensor  adalah mikrofon yang dalam kerjanya menggunakan 

sebuah kondensator. Prinsip kerja : Psroses dari sebuah Getaran suara yang masuk 

menggetarkan membran yang selanjutnya getaran membran ini memberikan 

gerakan maju dan gerakan mundur pada lempengan penghantar pada kondensator. 

Sehingga seiring terjadinya perubahan getaran akan merubah nilai kondesnor itu 

sendiri, getaran listrik pun terjadi karena anya perubahan kapasistansi. Selanjutnya 

Preamp yang menguatkan getaran listrik ini. Pada mikrofon jenis ini aplikasi sehari 

hari biasanya mikropon kondensor cukup menggunakan bateray 1,5 volt namun 

untuk standar memerlukan tegangan phantom dari preamp sebesar 48 volt. 

Setiap mikrofon mempunyai suatu karakteristik yang menggambarkan 

sensitivitas atau kepekaannya terhadap suara dari berbagai macam arah yang 

disebut karakteristik direksional. Karakteristik direksional yang umumnya 

digunakan adalah bidirectional, omnidirectional, dan unidirectional. Bidirectional 

microphone akan sensitif terhadap suara pada dua arah yang berlawanan, sedangkan 

omnidirectional microphone akan sensitif terhadap suara yang datang dari segala 

arah dan unidirectional microphone akan sensitif terhadap suara pada satu arah saja, 

seperti yang terlihat pada Gambar 17 berikut ini: 
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Gambar 12. Mikrofon Omnodirectional dan Unidirectional (Sinclair: 1998) 

7) Real Time Analyzer (RTA) 

RTA adalah sebuah piranti yang mengukur besarnya energi suara yang 

dihasilkan sebuah Loudspeaker. RTA hanya menangkap tekanan suara pada 

frekuensi – frekuensi tertentu dan hanya terbatas pada magnitudanya saja pada titik 

lokasi mikrofon (Kristianto, 2012). Pada umumnya, metode yang digunakan adalah 

dengan Loudspeaker diberikan sinyal masukan Pink Noise. Sinyal yang ditangkap 

pada oleh mikrofon akan diperoses oleh beberapa bandpass filter dengan bandwidth 

persentase per octave yang konstan, dimana setiap filter di tune ke frekuensi tengah 

yang berbeda – beda yang kemudian output setiap filter ditampilkan. Hasil yang 

ditampilkan menunjukkan respon amplituda Loudspeaker tersebut dalam batasan 

teknik pengukuran dam kondisi tes. Ketika menganalisa dengan menggunakan 

sinyal pink noise, hasil keluaran dari analisa sebuah Loudspeaker akan bersifat 

fluktuasi. Data yang ditampilkan pada umumnya pada rentang waktu tertentu untuk 

menghasilkna sebuah grafik yang stabil dan mudah dilihat (Kristianto, 2012). 
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Pink Noise merupakan sumber suara sinyal yang banyak digunakan untuk 

menganalisa Loudspeaker. RTA adalah sebuah piranti yang digunakan untuk 

menganalisa dari energi suara yang tertangkap oleh mikrofon yang digunakan. Jika 

menganalisa sebuah Loudspeaker dengan menggunakan sumber suara musik, yang 

kita dapatkan adalah energi suara yang terkandung dalam suara musik tersebut 

(yang sudah terpengaruh oleh komponen Loudspeaker yang terpasang dan kondisi 

ruangan). Pink noise mempunyai kandungan energi yang sama pada tiap octave dan 

ini erat hubungannya terhadap bagaimana telinga kita memetakan frekuensi (Kyon 

et.al., 2013). Dalam hal pengambilan data Loudspeaker, pink noise lebih 

mempunyai banyak peranan penting dan white noise hampir tidak pernah 

digunakan lagi dalam pengukuran RTA (Kristianto, 2012). 

Dalam hal menganalisa/mengukur sebuah Loudspeaker, kita ingin memberi 

sinyal masukan berupa energi yang flat/datar pada semua frekuensi, sehingga kita 

dapat melihat seberapa berpengaruhkah perubahan Loudspeaker tersebut (dari 

komponen Loudspeaker dan kondisi ruangan). Secara umum diagram RTA dapat 

dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 13. Diagram respon frekuensi RTA (behringer.com, 2013) 
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RTA digunakan untuk mencari kesalahan sebuah frekuensi dalam mengatur 

sistem audio. RTA akan memberikan informasi berupa grafik frekuensi (Kyon 

et.al., 2013). Dari alat ini kita bisa mengetahui frekuensi-frekuensi yang perlu di 

bost dan di cut (Waluyanti, 2008: 118). Audio RTA mempunyai built in mikrofon 

yang flat untuk menerima sinyal suara dari luar. Mikrofon RTA dirancang khusus 

untuk memberikan reproduksi yang akurat dari karakteristik sebuah ruangan untuk 

digunakan dengan alat analisa spektrum audio (Kristianto, 2012). Diagram RTA 

yang digunakan untuk melihat spektrum audio biasanya menggunakan diagram 

frekuensi dalam bentuk oktaf seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19. 

 
Gambar 14. Diagram RTA 1/3 Octave (proav.roland, 2018) 

Fungsi RTA adalah untuk mencari kesalahan frequency pada saat setting 

system audio. Seperti masalah pada akustik ruangan, serta kualitas perangkat yang 

digunakan juga sangat berpengaruh terhadap hasil suara yang dihasilkan. 

Mengingat RTA adalah alat yang difungsikan sebagai pendeteksi dan tidak bisa 
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mengatasi masalah yang terjadi (Kristianto, 2012). Sebenarnya kualitas suara yang 

dihasilkan oleh sistem tidak hanya berasal dari alat yang digunakan, tetapi juga dari 

faktor Sound Engineernya. Peran utama RTA hanya membantu Sound Engineer 

dalam mencari kesalahan pada frequency tertentu, sehingga dia dapat mengetahui 

harus berbuat apa untuk mengatasi masalah yang muncul. 

Dari beberapa teori diatas maka dapat dikatakan bahwa RTA (Real Time 

Analyzer) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah bagaimana 

karakteristik kualitas audio dari sound system/ Loudspeaker. Alat ini sangat 

membantu para sound engineer untuk membangun dan mengatasi permasahan 

audio. 

5. Sistem Audio 

Mata kuliah Sistem Audio merupakan mata kuliah mahasiswa program S1 

Pendidikan Teknik Elektronika yang wajib mereka tempuh. Mata kuliah ini pada 

Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika S1 ditempuh pada semester genap 

yaitu tepatnya pada semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum 

yang juga disertai dengan materi. Kompetensi – kompetensi yang harus mahasiswa 

tempuh mengenai berbagai macam pengetahuan tentang seputar audio analog dan 

audio digital, Mata kuliah Sistem Audio mendeskripsikan dasar audio yang 

meliputi: (1) Praktik pengenalan frekuensi audio; (2) Teori akustik; (3) Audio 

distrubution; (4) Mixer; (5) Multiplexer; (6) White noise, (7) Pink noise; (8) Penguat 

awal, (9) Penguat akhir; (10) Equalizer; (11) Crossover; (12) Mikrofon; (13) Audio 
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digital; (14) Surround system SNR; (15) Distorsi; (16) Kekuatan suara; (17) 

Speaker; (18) Konsep stereo phonik. 

Kompetensi mahasiswa yang diharapkan diantaranya adalah kemampuan 

secara kognitif dan psikomotrik, antara lain: 

1. Mendeskripsikan dasar audio yang meliputi sistem audio, bunyi, kekuatan 

suara, sistem stereo, Hi-fi, distorsi, derau (noise), reverberation, akustik ruang 

2. Mendeskripsikan karakteristik penguat audio 

3. Mendeskripsikan karakteristik equalizer 

4. Mendeskripsikan prinsip kerja dan karakteristik loudspeaker 

5. Mendeskripsikan prinsip kerja dan karakteristik mikrofon 

6. Mendeskripsikan fungsi cross-over  

7. Mendeskripsikan perekaman, main ulang, dan penghapusan rekaman pada tape 

recorder 

8. Mendeskripsikan sistem mekanik pada tape recorder, audio distrubution, mixer, 

dan multiplexer; dan  

Media pembelajaran yang akan dikembangkan pada penelitian ini dibuat 

untuk kebutuhan materi dan praktikum pada mata kuliah sistem audio. Untuk materi 

yang mencakup pembelajaran pada sistem audio yang dibahas dalam 

pengembangan media pembelajaran audio spectrum analyzer meliputi: (1) Praktik 

pengenalan frekuensi audio; (2) Teori akustik; (3) White noise; (4) Pink noise; (5) 

Kekuatan suara; (6) Speaker; (7) Mikrofon, dan (8) Audio digital. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh wulandari et al. (2015) dengan judul 

“Pengembangan Trainer Equalizer Grafis Dan Parametris Sebagai Media 

Pembelajaran  Mata Kuliah  Praktik Sistem Audio”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan dan melakukan pengujian tingkat kelayakan media pembelajaran 

menggunakan media trainer sesuai dengan pembelajaran praktik sistem audio. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: (1) menghasilkan media trainer 

sesuai kebutuhan yang digunakan pada pembelajaran sistem audio dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE (Lee & Owens, 2004); dan (2) media 

yang dihasilkan dari pengembangan pada penelitian ini dikateorikan layak (sangat 

baik) dilihat dari uji ahli (materi dan media) dan uji pengguna. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Santoso etal. (2016) dengan studi 

melakukaan Pengembangan Media Signal Conditioning untuk pembelajaran 

praktikum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 

pembelajaran sesuai kebutuhan kelas dengan mencerminkan peralatan yang 

digunakan di dunia industri. Tujuan lain adalah untuk menetahui tingkat kelayakan 

dari media pembelajaran yang dikembangkan. Model pengembangan yang 

digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran ini adalah analysis, design, 

development & Implementation dan evaluation. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) 

menghasilkan media berdasarkan temuan yang didapatkan pada hasil analisis, fase 

desain membuat boks, pedoman praktik dan manual book, pada tahap implementasi 

menterjemahkan dalam bentuk fisik dari tahapan desain, dan pada tahap evaluasi 

dilakukan untuk menilai media dan melakukan revisi; (2) hasil dari tingkat 
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kelayakan media yang dihasilkan adalah memperoleh nilai 3,28 yang 

diinterpretasikan dalam kategori sngat baik yang artinya dapat digunakan dalam 

pembelajaran dikelas. 

Studi penelitian yang dilakukan oleh Chien-Pen Chuang, Min Jou*, Yen-

Ting Lin and Cheng-Tien Lu (2015) dengan judul “Development of a situated 

spectrum analyzer learning platform for enhancing student technical skills”. 

Penelitian ini mengembangkan sebuah media pembelajaran membuat platform 

media pembelajaran spectrum analyzer yang diciptakan untuk menginstruksikan 

bagaimana mengoperasikan penganalisis spektrum. Pendekatan pembelajaran 

untuk menciptakan pemebelajaran yang interaktif serta pengetahuan teknis 

sehingga siswa tidak akan terbatas pada menghafal konsep. Hasil dari peneltitian 

menunjukkan pembelajaran menggunakan media spectrum analyzer memberikan 

variasi belajar dan meningkatkan kefektifan setelah menggunakan media spectrum 

analyzer. 

Studi terkait lainnya yang dilakukan oleh Trini Sansaloni, Asun Pérez-

Pascual, Vicente Torres, Vicenç Almenar, José F. Toledo, and Javier Valls (2007) 

dengan judul “FFT Spectrum analyzer Project for Teaching Digital Signal 

Processing With FPGA Devices”. Pendekatan pendidikan yang dilakukan dalam 

pengambangan perangkat spectrum analyzer untuk mengembangan kemampuan 

siswa untuk merancang dan menyelasikan suatu project. Hasil dari penentian ini 

dketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan ber ekperimen serta menganalisa 

dalam menyelesaikan suatu project dengan berbantuan perangkat pemebelajaran 

spectrum analyzer. 
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Halimatus Sa’diyah dan I.G.P Asto Buditjahjanto (2013) dalam 

penelitiannya dengan judul “Pengembangan Gui Designer Matlab Sebagai Media 

Pembelajaran Pada Pokok Bahasan Teknik Pengkodean Sinyal Di Jurusan Teknik 

Elektro Unesa”, melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran sebuah 

perangkat lunak dengan GUI Matlab untuk pembelajaran pengkodean sinyal. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and 

Development (R&D). Pengembangan dilakukan dengan menguji kelayakan media 

pembelajaran untuk melihat apakah media yang dibuat bisa digunakan dalam 

pembelajaran. Dari hasil pengujian tingkat kelayakan dari penilaian ahli materi 

mendapatkan persentase 76,36, ahli media mendapatkan persentase 70,98 dan 

respon mahasiswa didapatkan persentase 74,87 yang dikategorikan baik (layak 

digunakan) yang artinya dapat digunakan pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan dari beberapa penelitian yang serupa 

dan  relevan yang telah diuraikan, bahwa penggunaan media spectrum analyzer 

berbasis dapat digunakan dalam pembelajaran dikelas sebagai alternatif variasi 

pembelajaran. Berdasarkan penelitian pengembangan media pembelajaran di kelas 

bahwa media pembelajaran yang akan dikembangkan haruslah dilakukan pengujian 

kelayakan. Pengujian kealayakan dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penelitian ahli media dan ahli materi sebagai expert judgment dan penilaian peserta 

didik sebagai pengguna. Konsep penelitian didasarkan dari penelitian – penelitian 

sebelumnya yang serupa. Media pembelajaran berupa audio spectrum analyzer 

yang dilanjutkan pengujian tingkat kelayakan diharapkan mampu memberikan 

variasi pembaruan media pembelajaran dikelas yang dikatogorikan layak. 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam permasalahan perkuliahan praktik sistem audio, mahasiswa masih 

kurang mendapatkan variasi media pembelajaran untuk praktikum pembelajaran 

mengenai perkembangan teknologi audio saat ini.  Solusi yang diberikan yaitu 

Mahasiswa akan diberikan materi tentang audio spectrum analyzer dengan materi 

yang relevan untuk dapat digunakan dalam pembelajaran praktikum sistem audio. 

Pembelajaran yang dilakukan menggunakan media pembelajaran audio spectrum 

analyzer yang meliputi perangkat audio spectrum analyzer, jobsheet praktikum dan 

buku penggunaan media. 

Media pembelajaran audio spectrum analyzer dikembangkan berdasarkan 

perkembangan bidang audio yang ada dengan merujuk pada penelititan – penelitian 

sebelumnya. Media ini dikembangkan untuk mahasiswa agar dapat meningkatkan 

kemampuan dalam penggunaan mengenai peralatan spectrum analyzer. Media 

pembelajaran audio spectrum analyzer dikembangkan dengan model 

pengembangan ADDIE yang diadopsi dari (Lee & Owens, 2004) dengan langkah 

analisis, desain, pengembangan & implementasi dan ealuasi. Selanjutnya media 

yang dikembangkan dilakukan pengujian tingkat kelayakan menggunakan 

penilaian ahli materi dan ahli media sebagai expert judgment dan mahasiswa 

sebagai pengguna agar media dapat menjadi layak digunakan dalam pembelajaran. 

Kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 20. 
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Gambar 15. Kerangka Pikir Penelitian 
 

Permasalahan: 
 

� Masih belum banyak variasi pembaruan pada media pembelajaran 
spectrum analyzer berdasarkan kebutuhan yang dapat digunakan pada 
pembelajaran praktik sistem audio.  

� Banyak pengembangan pada penelitian sebelumnya yang tidak layak 
karena tidak dilakukan pengujian. 

 

Solusi untuk Mengatasi Permaslahan 

Pengujian Tingkat Kelayakan: 
Ahli Media, Ahli Materi dan Uji Pengguna 

Hasil : 
Media Pembelajaran Audio Spectrum Analyzer untuk Praktik Sistem Audio 

Mengembangkan Media Pembelajaran 
Audio Spectrum Analyzer 

Berdasarkan 
Penelitian terkait 

yang dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya 
mengenai Spectrum 

Analyzer 

Model Pengembangan ADDIE 

1. Analisis 
2. Desain 
3. Pengembangan & 

Implementasi 
4. Evaluasi 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Terkait hasil dan kelayakan media pembelajaran audio spectrum analyzer 

yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat digunakan dalam pembelajaran praktik 

sistem audio. 

1. Bagaimana desain media pembelajaran audio spectrum analyzer yang 

dikembangkan? 

2. Bagaimana pengembangan dan implementasi media pembelajaran audio 

spectrum analyzer yang dikembangkan? 

3. Bagaimana unjuk kerja media pembelajaran audio spectrum analyzer yang 

dikembangkan? 

4. Bagaimana hasil validasi ahli materi setelah mencoba produk yang 

dikembangkan? 

5. Bagaimana hasil validasi ahli media setelah mencoba produk yang 

dikembangkan? 

6. Bagaimana respon tanggapan mahasiswa sebagai pengguna setelah mencoba 

produk yang dikembangkan? 

  


