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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kapasitas otak sangat luar biasa. Otak memiliki 100 miliar sel otak. Setiap 

kali satu stimulus (gambar, suara, dan sentuhan) mengenai salah satu indra, sel 

otak menciptakan pikiran atas kesan yang keluar dari sel otak dan menyusuri salah 

satu benang (dendrit), kemudian kesan ini menyebrang ke sel otak yang lain. 

Proses ini terus berlanjut melibatkan jutaan sel otak yang terhubung saling 

berurutan[1]. Beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa kecerdasan tidaklah tetap 

semakin sering seseorang menggunakan otak maka akan semakin banyak pula 

koneksi antara sel-sel otak dan akan semakin besar pula potensi seseorang untuk 

berfikir cerdas. Collin Rose memberikan contoh sederhana tentang bagaimana 

aspek-aspek otak yang berbeda dapat bekerja sama secara terpadu. “ jika kita 

mendengarkan sebuah lagu, maka otak kiri akan memproses syairnya dan otak 

kanan akan memproses musiknya”[2]. Sehingga untuk tetap mendapatkan kondisi 

otak yang maksimal kita harus melatih tingkat selective attention (pemusatan 

perhatian) dan memori (daya ingat). 

Kemampuan melatih selective attention dan memori sangat diperlukan. Pada 

saat seseorang ingin meningkatkan fungsi memorinya maka seseorang juga harus 

memusatkan perhatian atau fokus pada sesuatu objek yang ingin diingatnya. 

semakin banyak seseorang melatih daya ingatnya maka akan semakin baik pula 

daya simpan memori yang dia miliki dan akan semakin tinggi pula selective 

attention  dan konsentrasi pada dirinya[2]. Pada saat seseorang berkonsentrasi dan 

memperhatikan sesuatu maka otak akan terbagi menjadi dua sistem yaitu reaktif 

dan terfokus. Reaktif merupakan sistem pusat emosi yang pasif dan tanpa sadar 

sedangkan terfokus merupakan sistem yang berpusat pada eksekutif otak. Korteks 

depan yang bertanggung jawab melakukan perencanaan, pengaturan, dan 

antisipasi konsekuensi tindakan yang diambil[2]. Untuk melatih selective 

attention dan memori otak akan dipaksa mengambil keputusan dalam waktu 

terbatas sehingga banyak penelitian tentang pengambilan keputusan dan learning 

ability[3]. 
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Stroop task merupakan jenis test yang akan menguji kemampuan manusia 

dalam pengambilan keputusan [3]. Stroop task akan  memberikan proses 

interferensi didalam otak, sehingga otak dipaksa untuk melakukan pengambilan 

keputusan dalam kondisi yang sulit dan waktu yang terbatas. 

Electroencephalogram (EEG) merupakan salah satu alat yang cukup popular yang 

digunakan untuk melihat aktivitas gelombang otak yang dipancarkan  oleh otak. 

Data EEG dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana aktivitas otak selama 

melakukan Stroop task dan game atensi [3]. 

Penggunaan EEG dengan menggunakan metode non-invasive merupakan 

cara yang dapat diterapkan  secara berulang kali pada pasien, orang dewasa, anak 

kecil, dan tanpa resiko batasan. Sinyal EEG merupakan sinyal yang tampak tidak 

teratur namun berisi informasi tentang kegiatan elektris neuron didalam otak. 

Sinyal EEG secara umum diukur berdasarkan frekuensi dan waktu rekaman 

tertentu. Hasil rekaman sinyal EEG diamati dalam bentuk gelombang, durasi, 

orientasi, sinyal dan iramanya [4]. Hasil rekaman sinyal EEG yang berupa data 

analog akan dikonversikan menjadi data digital, sehingga data digital EEG dapat 

dianalisis baik berdasarkan analisa waktu maupun frekuensi. Melalui sinyal EEG 

dapat diperoleh suatu pola yang dapat menggambarkan  ciri dari sinyal tersebut. 

Ciri yang didapat dari hasil pengenalan pola dari sinyal EEG dapat digunakan 

sebagai media untuk mengidentifikasi karakteristik kelainan otak yang dialami 

masing masing individu [4]. 

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang pengembangan 

sistem pada Neorosky Mindwave, misalnya Perancangan Sistem Pemantau 

Aktivitas Gelombang Otak Secara Real Time Menggunakan Bio Sensor [5], 

Analisis dan identifikasi sinyal Alpa, Beta, dan Theta menggunakan Neorosky 

untuk mendeteksi kelelehan kognitif mahasiswa menggunakan metode (MCT) 

Means Comparison Test [6]. 

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, yaitu Metode event 

related potential (ERP) dan time frequency analysis (TFA) untuk menganalisa 

citra otak pada color-task dan word-task yang diterapkan pada Stroop-task salah 

satu jenis test psikologi yang berguna untuk menguji kemampuan kognitif dan 
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pengambilan keputusan dengan menggunakan EEG [3]. Pada penelitian tersebut 

mereka melibatkan sebanyak tujuh orang partisipan untuk melakukan beberapa 

aktivitas guna mengetahui perbedaan respon saat partisipan melihat warna dan 

saat partisipan membaca tulisan serta pengaruh interferensi yang dialami otak 

terhadap kemampuan kognitif dan pengambil keputusan seseorang [2]. Dari 

penelitian tersebut, penulis ingin mengembangkan suatu sistem yang dapat 

menentukan tinggkat selective attention dan memori pada manusia dengan 

batasan umur dan kemampuan kognitif  atau dengan kata lain mengidentifikasi 

tingkat selective attention dan memori pada manusia normal.  

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap gelombang otak 

(brainwave) yang diperoleh dari hasil rekaman menggunakan alat EEG Neurosky 

Mindwave. Setiap subjek akan diberikan rangsangan berupa pemberian tugas 

diantaranya adalah task warna, task bentuk dan task gambar pada kondisi 

responden normal dengan jumlah subjek test sebanyak 30 orang terdiri 

diantaranya 10 orang dengan rentang usia adalah anak sekolah dasar, 10 orang 

usia remaja, dan 10 orang usia dewasa. Untuk melakukan analisis sinyal EEG 

pada penelitian ini menggunakan sistem pemodelan  Discrete Wavalet Transform 

dan Algoritma Clustering K-Means. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana mengumpulkan data menggunakan EEG Neurosky 

Mindwave untuk melakukan ekstraksi ciri pada sinyal EEG untuk 

mengetahui spesifik dari sinyal yang berasal dari tiap subjek 

berdasarkan katagori dewasa, remaja, dan anak-anak saat melakukan test 

Stroop task ? 

2. Bagaimana mengolah data hasil ekstraksi ciri pada sinyal EEG agar 

dapat menentukan klasifikasi berdasarkan hasil cluster untuk 

menemukan pola sinyal EEG pada masing masing subjek berdasarkan 

katagori dewasa, remaja, dan anak-anak saat melakukan test Stroop task 

?  

3. Bagaimana membandingkan hasil Stroop task dengan analisa 

menggunaka Discrete Wavelet Transform dan algoritma Clustering K-
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Means untuk membentuk subjek yang mengalami masalah dalam bidang 

pemusatan perhatian (selective attention) dan memori ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas. Adapun batasan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan Electroencephalography (EEG) produksi Neurosky bertipe 

Mindwave 

2. Menggunakan software Mindwave Mobile Starter untuk pengamatan dan 

perekaman gelombang otak. 

3. Sistem ini dirancang hanya khusus untuk menentukan klasifikasi 

gelombang otak untuk menentukan selective attention dan mengukur daya 

ingat manusia dengan rentang usia anak-anak, remaja dan dewasa 

4. Metode yang digunakan adalah Discrete Wavelet Transform dan 

Clustering K-Means 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengumpulkan data menggunakan EEG Neurosky Mindwave untuk 

melakukan ekstraksi ciri pada sinyal EEG untuk mengetahui spesifik dari 

sinyal yang berasal dari tiap subjek berdasarkan katagori dewasa, remaja, 

dan anak-anak saat melakukan test Stroop task 

2. Mengolah data hasil ekstraksi ciri pada sinyal EEG agar dapat 

menentukan klasifikasi berdasarkan hasil cluster untuk menemukan pola 

sinyal EEG pada masing masing subjek berdasarkan katagori dewasa, 

remaja, dan anak-anak saat melakukan test Stroop task 

3. Membandingkan hasil Stroop task dengan analisa menggunaka Discrete 

Wavelet Transform dan algoritma Clustering K-Means untuk membentuk 

subjek yang mengalami masalah dalam bidang pemusatan perhatian 

(selective attention) dan memori 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai 

yang ditulis dalam skripsi pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan ini 

adalah :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi pembahasan, dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori yang mendasari dan menunjang 

penyusunan Tugas Akhir. Seperti dasar teori tentang Selective Attention, 

Memori, Stroop Task, Brain Computer Interface (BCI), EEG, Osilasi 

Gelombang Otak, Wavalet Transform, Algoritma Clustering, dan K-

Means. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas proses pengambilan data yang dilakukan, 

dimulai dari pengambilan sampel data, perancangan program task 

pengambilan data dengan menggunakan Neorosky Mindwave proses 

ekstraksi fitur sinyal EEG hingga klasifikasi data sinyal EEG.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan membahas tentang hasil analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan Matlab. Bab ini juga akan membahas 

perbandingan antara hasil analisis yang didapatkan dengan dasar teori 

yang dimiliki. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penyusunan Tugas Akhir dan 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 


