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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Dalam metodelogi penelitian dijelaskan tentang uraian dari analisa-analisa 

permasalahan. Dimana uraian tersebut sudah disusun sesuai dengan ketentuan. 

Hal ini bertujuan agar segala proses yang terjadi pada penelitian ini lebih tertata 

dengan rapi, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

Berikut ini merupakan gambar dari flowchart metodelogi penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodelogi Penelitian 
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3.1 Penelitian Pendahuluan 

 Tahap penelitian pendahuluan merupakan sebuah langkah awal untuk 

melakukan penelitian yang baru. Dengan adanya peneliti pendahuluan akan sangat 

membantu penelitian yang sedang dilakukan. Yang dilakukan adalah dengan 

mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengolahan citra, deteksi tepi canny, 

ekstraksi ciri chain code, dan metode LVQ 2.1. 

3.2 Identifikasi Masalah 

 Dengan menganalisa permasalahan dari penelitian sebelumnya. Dari 

penelitian-penelitian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang baru 

terhadap huruf hijiayah, dimana metode ekstraksi ciri pada citra akan 

menggunakan chain code, dan metode klasifikasinya menggunakan learning 

vector quantization 2.1 (LVQ 2.1), untuk mengetahui apakah chain code cocok 

untuk pengenalan huruf hijaiyah dan untuk mengetahui apakah LVQ 2.1 dapat 

membedakan tiap huruf yang diujikan.  

3.3 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini pengumpulan data 

primer yaitu data didapatkan melalui penginputan citra huruf hijaiyah pada kanvas 

aplikasi, setelah itu lakukan proses pre-processing pada citra tersebut, setelah itu 

lakukan ekstraksi cirri menggunakan chain code dan normalisasikan data hasil 

chain code tersebut. Data hasil normalisasi merupakan data yang digunakan untuk 

data latih dan data uji. Proses tersebut dilakukan dengan menginputkan citra huruf 

satu per satu sesuai dengan jumlah data yang telah ditentukan. Data yang sudah 

terkumpul akan disimpan pada Microsoft Excel format CSV. 

3.4 Analisa dan Perancangan 

 Analisa merupakan tahap-tahapan dalam pengenalan karakter huruf. 

Tahap-tahapan tersebut yaitu tahap analisa data, dan tahap analisa metode. 

Perancangan merupakan tahap untuk membangun atau merancang interface untuk 
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aplikasi pengenalan. Perancangan dilakukan sesuai dengan analisa yang telah 

dilakukan. 

3.4.1 Analisa Data 

Analisa data merupakan sebuah cara untuk mengolah data yang 

dikumpulkan menjadi informasi agar karakteristik data tersebut dapat mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 Analisa data yang dilakukan dengan membagikan data yang didapatkan 

pada pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada 

tahap data collection. Data collection tersebut dibagi 2 menjadi data latih dan data 

uji. 

3.4.2 Analisa Metode 

 Analisa proses yang dilakukan dengan beberapa tahapan seperti pre-

processing, ekstraksi ciri, dan processing classification 

1. Pre-processing 

Tahap ini merupakan tahap pengolahan inputan yang telah dimasukkan, 

dengan beberapa proses seperti berikut : 

a. Konversi citra RGB ke Grayscale 

b. Proses pendeteksian tepi citra menggunakan deteksi tepi canny. 

Deteksi tepi (Canny) merupakan suatu proses yang menghasilkan 

tepi-tepi dari objek gambar dan merupakan langkah pertama untuk 

melingkupi informasi didalam citra. Canny dikenal sebagai deteksi 

tepi yang optimal, algoritma ini memberikan tingkat kesalahan yang 

rendah. 

c. Morfologi dilasi merupakan perluasan objek atau menambah piksel 

pada batasan objek dalam suatu citra. 

d. Fill merupakan pengisian pada bagian dalam citra. 

e. Resizing merupakan proses untuk merubah ukuran piksel suatu 

citra. Pengubahanukuran piksel menggunakan metode interpolasi. 



III-4 

 

Interpolasi bekerja dengan menggunakan data yang diketahui untuk 

memperkirakan nilai-nilai pada titik-titik yang tidak diketahui. 

2. Ekstraski ciri Chain Code 

a. Chain code adalah algoritma yang melakukan penelusuran pixel-

pixel objek dengan panduan arah mata angin. Hasil dari ekstraksi 

menggunakan chain code adalah vektor ciri yang berisi informasi 

urutan kode chain code pembentuk huruf. Dari mekanisme tersebut 

maka urutan dari kode chain kode setiap huruf akan memiliki 

panjang yang berbeda, sehingga perlunya dilakukan proses 

normalisasi untuk menyamakan panjang dari chain kode agar dapat 

digunakan sebagai input pada klasifikasi. 

b. Normalisasi yang dilakukan adalah yaitu merubah chain code 

menjadi matriks yang berisi nilai dan frekuensi. Menghapus nilai 

dengan frekuensi 1, dengan menerapkan rumus normalisasi untuk 

mencari frekuensi yang diinginkan, dan membangun ulang chain 

code sesuai frekuensi yang baru. 

3. Classification 

Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan untuk melakukan klasifikasi 

terhadap data yang telah diolah pada tahap sebelumnya dengan 

menggunakan metode LVQ 2.1.Dalam LVQ 2.1 akan dihitung jarak 

antara bobot yang diinialisasikan sebelumnya dengan vektor. jarak 

terdekat dari perhitungan yang dilakukan tersebut akan dikenali sebagai 

karakter yang telah ada. 

3.4.3 Perancangan  

 Tahap perancangan merupakan tahap yang dilakukan setalah dilakukan 

analisa aplikasi. Perancangan dilakukan dengan membangun jalan kerja sistem 

yang dibutuhkan. Perancangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

merancang interface halaman utama aplikasi, halaman pengenalan aplikasi, dan 

halaman pengujian parameter pada aplikasi. 
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3.5 Implementasi 

 Impelentasi adalah penerapan yang dilakukan sesuai dengan rancangan 

yang telah dilakukan kedalam suatu pemrograman dan diterapkan kedalam 

perangkat komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Hardware 

Processor  : Intel Core i3 

Memory  : 8 GB 

Hardisk : 1000 GB 

2. Software  

OS  : Windows 10 Ultimate 

Pemrograman : Matlab 2013b 

3.6 Pengujian 

 Tahap pengujian sistem merupakan tahap yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan 

dengan 2 tahapan : 

1. Black Box 

Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang digunakan. 

Tujuan dari pengujian ini adalah menemukan kesalahan-kesalahan seperti : 

a. Fungsi-fungsi yang tidak sesuai 

b. Kesalahan atau kekeliruan dari interface 

c. Kesalahan performansi sistem. 

d. Kesalahan pengaksesan database atau struktur data yang digunakan 

e. Kesalahan initialisasi (proses mulai) atau terminasi (proses akhir) 

2. Pengujian Parameter 

Pengujian parameter adalah pengujian menggunakan parameter pelatihan 

yang berbeda. Pada pengujian ini akan menggunakan perbandingan data latih dan 

data uji 70:30, 80:20, 90:10. Dengan data tersebut akan menguji parameter 

sebagai berikut. 
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a. Learning Rate (alfa) yaitu 0.01, 0.03, 0.05, 0.07, 0.09, 0.10, 0.2, 0.3. 

b. Window yaitu 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 

Tingkat akurasi dari pengujian menggunakan confusion matrix, untuk 

menghitung test record yang salah dan benar dari prediksi-prediksi. Contoh tabel 

dari confusion matrix sebagai berikut : 

Pada contoh ini terdapat 3 kelas yaitu kelas alif (ا), ba (ب), ta(ت), masing-

masing data uji sebanyak 10, 8, 5 

Tabel 3.1 Perhitungan akurasi confusion matrix 

 

 

Prediksi 

 Aktual 

 ت ب ا

 1 1 8 ا

 2 5 1 ب

 3 1 1 ت

Dari tabel diatas dapat dihitung akurasi dengan rumus : 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎
 𝑥 100% 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑓11 + 𝑓22 + 𝑓33

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎
 𝑥 100% 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
8 + 5 + 3

22
 𝑥 100% 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
16

23
 𝑥 100% 

Akurasi = 69,56% 

Dan tingkat error dapat dihitung dengan rumus : 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎
 𝑥 100% 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
7

23
 𝑥 100% 

Error = 30,43% 
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3.7 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian, dimana dalam kesimpulan akan diberikan hasil dari penelitian, seperti 

tingkat akurasi, tingkat kesalahan, serta persentase keberhasilan dari penelitian 

yang dilakukan. 

 Saran merupakan upaya untuk meningkatkan penelitian yang dilakukan 

dengan menuliskan saran yang akan dibaca oleh peneliti-peneliti seterusnya, guna 

untuk perkembangan penelitian yang dilakukan. 

 


