
21 
 

BAB III 

PERANCANGAN IMPLEMENTASI 

3.1 Perancangan Proses 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep penelitian 

yang digunakan untuk klasifikasi gelombang otak menggunakan Neurosky untuk menganalisis 

pola emosi menggunakan Fast Fourier Transform. Pada penilitian ini nantinya akan 

menghasilkan sebuah script pada Software Matlab R2012b yang dapat menganalisa feature 

(ciri). Dari hasil data perekaman subjek saat melakukan tes baru dapat melakukan Ekstraksi 

feature dengan menggunakan metode Fast Fourier Transform yang selanjutnya setelah di 

Ekstraksi Feature maka akan dibentuk klasifikasi data. 

Untuk mempermudah peroses pembuatan script tersebut, maka penelitian kali ini perlu 

dibuat langkah-langkah yang sistematis. Dengan adanya langkah-langkah pada penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian. Alur 

perancangan dapat dilihat dalam gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan Sistem 

 

Dalam penelitian ini subjek akan diberikan stimulus berupa melihat dan mendengan 

sebuah video dengan Neurosky diletakkan dikepala subek sehingga didapatkan sinyal EEG. 

Selanjutnya dilakukan pra-pengolahan pada sinyal EEG yang baru didapat. Tahap pra-

pengolahan bertujuan untuk menampilkan rata-rata sinyal dari sinyal aslinya dan menghaps 

baseline atau garis dasar dalam sinyal EEG untuk mendapatkan keluaran sinyal. Hasil pra-

pengolahan sinyal EEG kemudian dianalisa menggunakan Fast Fourier Transform untuk 

mendapatkan sinyal EEG tanpa noise untuk ekstrak semua komponen frekuensi yang penting 
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dari sinyal EEG seperti : alpha, betha, gamma, delta, dan theta. Pemisahan frekuensi bagian 

gelombang pada sinyal EEG untuk pengelompokkan fitur gelombang otak subjek yang akan 

melakukan tes berdasarkan pada sinyal level tertentu. Fast Fourier Transform digunakan untuk 

pengelompokkan dan pendeteksian gelombang otak dimana gelombang otak tersebut 

menyediakan fitur yang berbeda. Hasil pemilihan sinyal EEG yang menonjol dari sinyal 

gelombang otak dalam identifikasi fitur menghasilkan identifikasi pengklasifikasian data. 

 

3.1.1 Proses Perancangan Memberikan Stimulus 

Sebelum memulai eksperimen, diperlukan waktu persiapan untuk meletakan Neorosky 

Mindwave dan mengatur posisi subjek agar nyaman saat beraktifitas, waktu pengerjaan tidak 

dapat diprediksi , karna tergantung berapa lama waktu yang dibutuhkan subjek untuk 

menyelesaikan sebuah stimulus. Stimulus yang akan diberikan kepada subjek berupa 

mendengarkan lagu yang disuka dan tidak disuka. Lagu tersebut berfungsi untuk mengetahui 

apakah subjek emosi ketika dia diberikan lagu yang disuka dan tidak disuka. 

 

3.1.2 Proses Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pengumpulan data dilakukan pada subjek 

yang berusia sekitar 22-30 tahun, terdiri dari perempuan, dengan latar belakang pekerjaan yang 

berbeda beda dan berjumlah 5 orang. Semua subjek akan direkam gelombang otaknya 

menggunakan MyndPlayerPro 2.3 untuk mendapatkan parameter yang akan diproses oleh 

sistem nantinya. Perekaman gelombang otak menggunakan EEG Neurosky Mindwave Mobile.  

 

Gambar 3.2 Antarmuka MyndPlayerPro 2.3 Bagian Monitoring 
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Sebelum pengukuran gelombang otak dimulai, semua subjek akan diminta menggunakan 

EEG untuk direkam gelombang otaknya selama kurang lebih sampai 10 menit, dimana selama 

waktu tersebut akan diukur menggunakan sebuah lagu yang disuka dan yang tidak disuka untuk 

dapat diambil data sinyal yang terdapat pada Neurosky setelah di export log file menjadi tiga 

bagian yaitu data log, data log proses dan data raw, seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.3 Antarmuka MyndPlayPro 2.3 Bagian Record History 

Setelah perekaman selesai, hasil rekaman EEG di export log file ke format csv, format 

csv (comma separated values) merupakan suatu format data dalam basis data dimana setiap 

record dipisahkan dengan tanda koma (,) atau titik koma (;). Format csv dapat dibuka dengan 

berbagai text-editor seperti Notepad, Wordpad, dan ms.excel .  Pada penelitian gelombang 

perekaman neorosky akan di export ke ms.excel untuk melihat hasil data perekaman neorosky. 

Untuk export data neorosky ditunjukan pada gambar 3.5 

 

Gambar 3.4 Export data Neorosky 
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pada kolom Export Log File yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, hal ini dilakukan agar 

file dapat diolah menggunakan Microsoft Excell. Setelah dilakukan Export Log File pada 

software MyndPlayPro 2.3 maka didapat 3 data berupa Excel yang mana data tersebut terdiri 

dari Data Log, Data Log Processed, dan Data Raw.  

 

 

Gambar 3.5 Data Log Perekaman. 

Data pada gambar 3.6 merupakan data dari software MyndplayPro 2.3 yang telah di 

export log-file. Setelah export maka didapat data berupa data time, waktu perekaman selama 

subjek melakukan tes, data signal level, data signal level merupakan lemah atau kuatnya sinyal 

neorosky yang dihubungkan ke laptop melalui bluetooth, kemudian gelombang-gelombang 

neorosky seperti Attention (gelombang fokus), Meditation (gelombang rileks), Zone (Titik 

tengah), Delta, theta, low alpa, high alpa, low gamma, mid gamma, raw count (jumlah data 

mentah) dan raw values (nilai data mentah).  
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Gambar 3.6 Data Log Proses Perekaman. 

 

Data pada gambar 3.7 merupakan data dari software MyndplayPro 2.3 yang telah di 

export log-file. Setelah export maka didapat data berupa data time, waktu perekaman selama 

subjek melakukan tes, data signal level, data signal level merupakan lemah atau kuatnya sinyal 

neorosky yang dihubungkan ke laptop melalui bluetooth, kemudian gelombang-gelombang 

neorosky seperti Attention (gelombang fokus), Meditation (gelombang rileks), Zone (Titik 

tengah), Delta, theta, low alpa, high alpa, low gamma, mid gamma, raw count (jumlah data 

mentah) dan raw values (nilai data mentah). Data ini merupakan data yang telah diproses dan 

tidak terdapat noise. 

Data yang akan diolah menggunakan metode Fast Fourier Transform (FFT) adalah 

Data Raw. Berikut ini Data Raw pada ms.excel ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.7 Data Raw Perekaman. 

Data mentah atau disebut juga data raw atau data primer dalam sebuah kondisi untuk 

sebuah data didalam sebuah sistem komputer yang dikoleksi langsung dari sebuah sumber 

langsung tanpa perubahan apapun. Data mentah dapat berdisi sendiri dan tidak menjadi subjek 

untuk diproses atau dimanipulasi inilah mengapa data mentah juga disebut sebagai data primer. 

Data mentah dapat dimasukan kedalam sebuah perangkat lunak komputer tertentu untuk 

dianalisa lebih lanjut. Bentuk data mentah sendiri bisa berupa sebuah kumpulan data biner 

ataupun kumpulan data-data dalam bentuk lain yang digabungkan menjadi satu. 

Semua data hasil perekaman subjek selama menonton video di Eksport Log File  ke 

data ms.excel, setelah itu data dari ms.Excell di load ke matlab untuk selanjutnya diproses 

menggunakan Fast Fourier Transform. 

3.2 Proses Pengolahan Data 

Dalam mengolah data ini dibutuhkan sebuah variabel yang digunakan sebagai input. 

Variable yang digunakan adalah data raw atau data mentah yang terdapat pada keluaran dari 

hasil export log file di software Neurosky Mindwave myndplay 2.3. berikut ini terdapat tabel 

data yang akan diolah menggunakan Fast Fourier Transform dan uji korelasi. 

Tabel 3.1 Data Perekaman Karyawan Raw sinyal 
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No. 

 

Nama 

 

Pekerjaaan 

 

Usia 

 
 

1. Miftahul Jannah Karyawan 28 Suka Tidak suka 

    163 

141 

63 

107 

170 

47 

47 

117 

143 

120 

-124 

114 

106 

103 

101 

97 

86 

80 

87 

101 

-4 

49 

-119 

-14 

-5 

-111 

57 

80 

-45 

282 

-15 

-119 

100 

-59 

-6 

-22 

-93 

106 

50 

      81 

 

Tabel 3.2 Data Perekaman IRT Raw Sinyal 

 

No. 

 

Nama 

 

Pekerjaaan 

 

Usia 

 
 

1. Wilda Ayu IRT 25 Suka Tidak suka 

    51 

56 

85 

98 

77 

66 

84 

102 

106 

101 

101 

102 

101 

81 

99 

105 

97 

88 

71 

64 

66 

58 

56 

70 

100 

108 

Gelombang Neursoky 

(RAW) 

Gelombang Neursoky 

(RAW) 
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111 

-115 

-94 

-97 

-91 

-84 
 

88 

66 

52 

50 

75 

89 

 

 

 

Tabel diatas merupakan data ibu hamil yang berprofesi sebagai karyawan dan ibu 

rumah tangga (IRT) yang didapatkan dari penelitian, data yang ditampilkan diatas merupakan 

data raw atau data mentah sebanyak 20 angka dari setiap subjek studi kasus. Data raw didapat 

dari hasil export log file pada software myndplaypro 2.3. Untuk dapat menghitung korelasi data 

tersebut digunakan rumus uji korelasi sin dan korelasi cos. 

 

3.2.1 Uji korelasi sin dan cos dan Persamaan Algoritma Fast Fourier Transform. 

 Persamaan Uji Korelasi sin dan cos. 

 

 

 

Keterangan : 

  Ft  = Fourier Transform 

  ∑xn  = Keseluruhan Perhitungan (cos dan sin) 

  K  = frekuensi 

  N  = jumlah data 

 

 

 Persamaan Algoritma Fast Fourier Transform. 

 

Tahap pertama yang dilakukan yaitu membuat script program untuk mencari nilai 

korelasi cos dan nilai korelasi sin agar dapat dicari nilai korelasinya. Berikut ini merupakan 

script program python untuk mencari nilai korelasi. 

𝑓𝑡𝑘 = (∑ 𝑥𝑛 . sin
2𝜋𝑘

𝑁
 ) − (∑ 𝑥𝑛 . cos

2𝜋𝑘

𝑁
)  
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Gambar 3.8 script program sine 1 Hz 

 

Gambar 3.9 script program sine 1 Hz 

Pada penelitian ini peneliti akan mencari terlebih dahulu komposisi sinyal dan 

kemudian akan mencari nilai korelasi sinyal tidak beraturan secara satu-persatu. Untuk mencari 

nilai korelasi sin dan cos terlebih dahulu harus mengetahui nilai frekuensi yang terdapat pada 

jumlah data, yang nilai frekuensi berfungsi sebagai acuan pada program python. Setelah 

didapatkan hasil dari nilai frekuensi 1 Hz dan jumlah data sebanyak 100 data. Maka selanjutnya 

digunakan rumus korelasi sin dan cos untuk melakukan uji korelasi. Perhitungan korelasi 

tertera dibawah sebagai berikut : 

Korelasi perhitungan sin 
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1. 84  x 0.99802  = 83.83368 

2. 100 x 0.99211  = 99.211 

3. 108  x 0.98228 = 106.08624 

4. 118  x 0.96858  = 114.29244 

5. -127  x 0.95105  = -120.78335 

6. 115 x 0.92977  = 106.92354 

7. 97  x 0.90482  = 87.76754 

8. 103  x 0.87630  = 90.2589 

9. 123  x 0.84432  = 103.85136 

10. -117  x 0.80901  = -94.65417 

11. -124  x 0.77051  = -95.54324 

12. 114  x 0.72896  = 83.10144 

13. 106  x 0.68454  = 72.56124 

14. 103  x 0.63742 = 65.65426 

15. 101  x 0.58778  = 59.36577 

16. 97  x 0.53582 = 51.97454 

17. 86  x 0.48175  = 41.4305 

18. 80  x 0.42577  = 34.0616 

19. 87  x 0.36812  = 32.02644 

20. 101  x 0.30901  = 31.21001 

 

Dari perhitungan korelasi sin diatas maka hasil yang didapatkan setelah dijumlahkan 

yaitu sebesar 952.62974, data yang dihitung sebanyak 20 data raw atau data mentah. 

Korelasi perhitungan cos 

1. 84  x 0.06279     =5.27436 

2. 100  x 0.12533    =12.533 

3. 108  x 0.18738     = 20.23704 

4. 118  x 0.24868    = 29.34424 

5. -127  x 0.30901     = -39.24427 

6. 115  x 0.36812   = 42.3338 

7. 97  x 0.42577     = 41.29969 

8. 103  x 0.48175     = 49.62025 

9. 123  x 0.53582     = 65.90585 

10. -117 x 0.58778    = -68.77026 

11. -124  x 0.63742    = -79.04008 

12. 114  x 0.68454   = 78.03756 

13. 106  x 0.72896    = 77.26976 

14. 103  x 0.77051    = 79.36253 

15. 101 x 0.80901   = 81.71001 

16. 97  x 0.84432     = 81.89904 

17. 86  x 0.87630    = 75.3618 

18. 80  x 0.90482    = 72.3856 
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19. 87  x 0.92977    = 80.88999 

20. 101 x 0.95105    = 96.05605 

Dari perhitungan korelasi sin diatas maka hasil yang didapatkan setelah dijumlahkan 

yaitu 802.46587, data yang dihitung sebanyak 20 data raw.  

Setelah data korelasi sin dan data korelasi cos didapat sebesar 952.62974 – 802.4657  

maka selanjutnya dimasukkan kedalam rumus perhitungan uji korelasi sin dan cos.  

𝑓𝑡𝑘 = (∑ 𝑥𝑛 . sin
2𝜋𝑘

𝑁
) − (∑ 𝑥𝑛 . cos

2𝜋𝑘

𝑁
) 

                              

      =  952.62974 − 802.4657  = 150.1638 

     = 150.1638 / 100 

     = 1.501638 

Setelah didapatkan hasil dari perhitungan uji korelasi cos dan korelasi sin maka pada Bab 

VI akan ditampilkan pada tabel 4. Sebagai berikut. 

 

3.3 Fungsi main.FFT di Matlab 

Untuk memulai tahap menganalisa data yang sudah didapat, langkah awal yang harus 

dilakukan adalah menjalankan aplikasi Matlab dan membuka fungsi main.m EEG  dengan cara 

klik menu new-editor maka akan keluar tampilan seperti pada Gambar 3.6 
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Gambar 3.10 Tampilan Editor fungsi main.FFT EEG 

Selanjutnya adalah data Export yang sudah diganti format CSV kemudian dibuka 

melalui ms.Excel. data signal Neorosky yang sudah diubah format ke csv lalu di load ke matlab. 

Data Excell yang akan diload adalah Data Raw yang berarti Data primer dari perekaman 

subjek. 

Dalam mengolah data ini dibutuhkan sebuah variabel yang digunakan sebagai input. 

Variabel yang digunakan adalah nilai gelombang Neurosky. Berikut dijelaskan tentang 

integrasi Fast Fourier Transform dengan variabel tersebut sehingga menghasilkan data yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. 




