
 

 

  

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam sebuah penelitian disebut sebagai 

metode penelitian, proses ini meliputi dari perumusan masalah, perancangan, 

analisis, implementasi sampai dengan membuat kesimpulan yang membuat 

sebuah alur yang sistematis. Dibawah ini adalah tahapan yang dilakukan selama 

penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1: 

Mulai

Rumusan Masalah

Studi Literatur

Analisa dan Perancangan

1. Analisa Data citra

2. Analisa Noise

3. Analisa Filter

4. Perancangan

Implementasi dan 

Pengujian

Kesimpulan

Selesai

 
Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Tahapan yang pertama adalah tahap analisa masalah. Noise merupakan 

gangguan yang sering terjadi pada citra digital. Proses filtering dapat dilakukan 

untuk mengurangi dan meminimalisir noise tersebut. Permasalahan ini didalami 

dengan membaca dan mengamati beberapa sumber yang ada kemudian apabila 

permasalahan dalam mengurangi dan meminimalisir dapat dirumuskan, maka 

langkah selanjutnya yang diambil adalah menentukan metode yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

3.2 Studi Literatur 

Pengumpulan bahan-bahan referensi mengenai penelitian-penelitian yang 

telah dilakuakan sebelumnya dan mempelajari buku-buku mengenai pengolahan 

citra digital dilakukan pada tahapan ini. Dalam mempelajari literature, dilakukan 

tinjauan pustaka yang mendalam untuk memahami citra digital, mempelajari 

noise, dan juga mendalami bagaimana cara kerja filter dalam mereduksi dan 

mengurangi noise pada citra digital. 

3.3 Analisa Dan Perancangan 

Langkah selanjutnya setelah melakukan Studi Literatur adalah identifikasi 

masalah dan data requirement maka dilakukan analisa untuk penelitian ini. 

Dibawah ini merupakan rincian dari analisa-analisa tersebut: 

3.3.1 Analisa Data Citra 

Dalam penelitian ini menggunakan data citra yang di download dari situs 

internet dan data citra yang digunakan merupakan citra berformat .jpg. 
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3.3.2 Analisa Noise 

Tahapan ini menjelaskan bagaimana proses analisa terhadap penambahan 

Noise kedalam citra, Noise yang digunakan adalah Speckle Noise dan Gausian 

Noise kemudian citra yang telah diberi Noise tersebut dibersihkan kembali 

menggunakan Filter-Filter yang telah ditentukan. 

3.3.3 Analisa Filter 

Tahapan ini menjelaskan bagaimana proses pengurangan Noise dengan 

menggunakan Midpoint Filter dengan persamaan 2.1 dan Adaptive Median Filter 

dengan persamaan 2.2, serta bagaimana proses dan cara kerja Filter tersebut yang 

memiliki cara yang berbeda dalam mengurangi Noise yang terdapat pada sebuah 

citra. 

3.3.4 Perancangan 

Perancangan aplikasi dilakukan selanjutnya pada tahapan ini untuk 

menghilangkan Noise menggunakan Adaptive Median Filter dan Midpoint Filter 

yang akan dibandingkan hasil pengurangan Noise atau derau terhadap masing-

masing Filter. Adapun perancangan yang dilakukan untuk mempermudah dalam 

melakukan perbandingan adalah berupa rancangan antarmuka program yang akan 

dibuat menggunakan Matlab R2014a 

3.4 Implementasi 

Didalam tahap implementasi akan dilakukan pembuatan dari modul-modul 

yang telah berhasil dianalisa dan dirancang pada tahap anasila dan perancangan 

yang selanjutnya akan diimplementasikan kedalam matlab. Adapun implementasi 

yang akan dilakukan pada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai 

berikut: 

1. Perangkat Keras 

Implementasi akan dilakukan dengan spesifikasi perangkat keras berikut: 
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a. Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 2.30 GHZ 

b. Memory   : 4 GB RAM 

2. Perangkat Lunak 

Implementasi akan dilakukan dengan spesifikasi perangkat lunak berikut: 

a. Sistem Operasi : Windows 10 Pro x64 

b. Tools  : Matlab R2014a 

3.5 Pengujian Sistem 

Langkah selanjutnya yakni dilakukanya pengujian sistem untuk dapat 

mengetahui hasil dari analisa dan perancangan terhadap sistem serta akurasi dari 

proses perbaikan. Pengujian terhadap hasil yang diperoleh dari apliaksi pun 

dilakukan untuk menganalisa hasil perbaikan, dengan pengujian yang 

menggunakan black box dan menganalisa perbandingan berdasarkan nilai MSE 

dan PSNR dari proses perbaikan yang telah dilakukan. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan langkah akhir dari rangkaian proses penelitian yang 

telah dilakukan dalam bentuk penjelasan yang singkat, padat, dan jelas yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan, 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya dapat diajukan dengan melihat hasil-hasil 

yang telah diperoleh pada penelitian ini. 


