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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Proses Alur Penelitian 

Berikut adalah proses alur penelitan yang penulis lakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses alur penelitian 

Gambar 3.1 adalah gambar proses alur penelitian yang dilakukan. Yang 

pertama adalah tahap perencanaan, di tahap ini dilakukan perumusan masalah, 

penentuan judul, penentuan tujuan dan studi literatur penelitian terkait. Kemudian 

dilanjutkan pada tahap desai sistem dan interface aplikasi, tahap ini adalah salah 

Mulai 

Tahap Perencanaan 

Uji Coba Aplikasi 

dengan 3 Wajah Sekaligus Menggunakan 

Metode LBPH dan Eigenface secara Real-Time 

 

Selesai 

Analisa, FAR dan FRR 

Kesimpulan dan Saran 

Perancangan Desain Sistem Aplikasi 

Perancangan Desain Interface Aplikasi 

Membangun Aplikasi Berdasarkan Desain 



III-2 
 

satu tahap terpenting dalam penelitian ini karena desain aplikasi sangat menetukan 

kehandalan aplikasi yang akan dibuat. Tahap selanjutnya adalah pembangunan 

aplikasi, pada tahap ini dilakukan pembangunan sesuai dengan desain yang dibuat. 

Tahap selanjutnya adalah pengujian dengan tiga wajah sekaligus dengan masing-

masing metode secara real-time. Selanjutnya adalah menganalisa hasil pengujian, 

setelah itu menarik kesimpulan dan saran. 

 

3.2. Tahap Perencanaan 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah : 

1. Perumusan masalah; mengumpulkan dan menganalisa data masalah yang 

terjadi dari berbagai sumber baik dari jurnal, berita maupun internet. 

2. Penentuan Judul Penelitian; berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 

pada objek penelitian, maka penulis menentukan judul penelitian sesuai 

dengan masalah yang diteliti yaitu “Perbandingan Akurasi Pengenalan 

Wajah Menggunakan Metode LBPH dan Eigenface dalam Mengenali Tiga 

Wajah Sekaligus secara Real-Time”. 

3. Penentuan Tujuan; bertujuan untuk memperjelas apa saja yang menjadi 

sasaran dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat 

perangkat lunak yang membantu manusia untuk mengenal wajah, 

khususnya dalam profesi-profesi tertentu yang membutuhkan keakuratan 

tinggi dalam mengenali wajah. Kemudian  untuk mengetahui akurasi, FAR 

dan FRR aplikasi pengenalan wajah menggunakan metode Local Binary 

Pattern Histogram dan Eigenface dalam mengenali tiga wajah sekaligus 

secara real-time selanjutnya membandingkan hasilnya. 

4. Studi Pustaka; studi pustaka dilakukan sebelum melakukan penelitian, agar 

penelitian yang dilakukan tidak mengulang penelitian yang sudah ada dan 

memiliki kualitas yang baik. Penulis akan mempelajari teori-teori tentang 

pengenalan wajah dengan metode Local Binary Patern Histogram, 

Eigenface dan teori-teori terkait lainnya, dan selanjutnya teori-teori tersebut 

akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan referensi. Teori-teori yang 

akan dijadikan bahan pembelajaran dan referensi dapat berupa buku, jurnal, 

video, berita maupun internet. 
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3.3. Rancang Bangun Aplikasi 

Sebelum melakukan perancangan dan pembangunann aplikasi, perlu 

diketahui pengenalan wajah terdiri dari 4 modul, yaitu : 

1. Modul akuisisi data/sensor, untuk mendapatkan citra wajah. Pada bagian ini 

digunakan pendeteksi wajah viola-jones. 

2. Modul pemrosesan awal, untuk mengekstrak bagian wajah kemudian 

menormalisasi terhadap ukuran, rotasi serta pencahayaan. Yaitu dengan 

melakukan pemotongan (cropping) citra pada bagian wajah kemudian 

dikonversi kedalam bentuk grayscale. Modul pemrosesan awal terdapat 

pada saat training wajah dan juga pada saat pengenalan wajah. 

3. Modul ekstraksi fitur, bertujuan untuk mendapatkan satu set fitur yang 

berasal dari bagian wajah yang telah ternormalisasi. Karena pada penelitian 

ini menggunakan 2 metode yaitu LBPH dan Eigenface, maka ekstraksi fitur 

akan berneda-beda tergantung pada pengguaan metodenya.  

4. Modul pencocokan, untuk mencocokkan fitur-fitur yang telah diperoleh dari 

citra wajah. Hasil dari prosedur ini akan digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Hasil dari pencocokan adalah apakah citra wajah dikenali atau 

tidak dikenali oleh aplikasi pengenalan wajah. 

 

3.3.1. Alat dan Bahan 

Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi : 

1. Satu buah komputer, CPU : intel core i3 1.7 GHz, sistem operasi : 

Windows 10, memori : 8 GB 

2. Satu buah kamera beresolusi 13 MP 

3. Microsoft visual studio 2015 

4. Library Emgu CV 

5. Bahasa pemrograman C# 

 

3.3.2. Flowchart Sistem 

Secara garis besar sistem pengenalan wajah dibagi menjadi dua yaitu : 

proses input data dan proses pengenalan wajah. 
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3.3.2.1.Proses Input Data 

 

Gambar 3.2 Flowchart sistem input data 

 

Gambar 3.2 menjelaskan tentang proses penginputan data citra wajah 

kedalam database. Proses awal yaitu video yang ditangkap kamera akan 

ditampilkan, kemudian system akan mendeteksi daerah wajah dan menandainya 

dengan membuat sebuah kotak pada daerah wajah. Kemudian akan dilakukan 

cropping citra wajah selanjutnya menconversi citra wajah menjadi grayscale. 

Selanjutnya akan diberikan label atau nama pada citra wajah dan terakhir citra 

wajah yang sudah diberi label akan disimpan kedalam database. 

Berikut adalah source code inti dari proses input data citra wajah : 
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3.3.2.1.a. Input Vidio Dari Kamera 

 

 

 

Source code diatas digunakan untuk memulai capture/mengambil gambar 

dari kamera. kamera adalah variabel yang digunakan untuk Capture. QueryFrame 

adalah fungsi yang ada pada Emgu CV. Kemudian memanggil object 

FrameGraber. 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya gambar dari kamera akan di-resize kemudian 

dimasukkan/ditampilkan kedalam imagebox.  

 

3.3.2.1.b. Deteksi Wajah 

 

 

 

Source code diatas adalah metod untuk memanggil library face detector 

Haarcascade (Viola-Jones Face Detector). 

 

 

 

Source code diatas digunakan untuk mendeteksi wajah kemudian 

menandainya menggunakan sebuah kotak berukuran 50x50 pixel.  

 

3.3.2.1.c. Cropping Citra Wajah dan Konversi Kedalam Grayscale 

 

 

kamera = new Capture(); 
kamera.QueryFrame(); 
Application.Idle += new EventHandler(FrameGrabber); 

 

void FrameGrabber(object sender, EventArgs e) 
{ 
FrameKamera = kamera.QueryFrame().Resize(320, 240, 
Emgu.CV.CvEnum.INTER.CV_INTER_CUBIC); 
 
 

 
Imagebox_Kamera.Image = FrameKamera.ToBitmap(); 

} 

public CascadeClassifier Wajah = new 

CascadeClassifier(Application.StartupPath + 

"/Cascades/haarcascade_frontalface_default.xml"); 

Rectangle[] facesDetected = Wajah.DetectMultiScale(gray_frame, 1.2, 

10, new Size(50, 50), Size.Empty); 

hasil = FrameKamera.Copy(facesDetected[i]).Convert<Gray, 
byte>().Resize(100, 100, Emgu.CV.CvEnum.INTER.CV_INTER_CUBIC); 

                    hasil._EqualizeHist(); 
                    Hasil_Rekaman.Image = hasil.ToBitmap(); 
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Source code diatas adalah perintah untuk cropping citra wajah dengan 

perintah copy, copy disini hanya dikususkan untuk daerah yang ditandai sebagai 

wajah, kemudian merubahnya kedalam bentuk grayscale. Kemudian akan 

ditampilkan kedalam imagebox hasil wajah yang tertangkap (Hasil Rekaman). 

 

3.3.2.1.d. Pelabelan 

 

 

 

Source code diatas adalah untuk memberikan label kepada data wajah 

dengan menambahkan angka random untuk mencegah penimpaan data dalam 

penyimpanan. 

 

3.3.2.1.e. Database  

Database yang digunakan adalah dalam bentuk xml dan folder. 

 

 

Source code diatas adalah untuk menyimpan citra wajah pada folder. 

 

 

Source code diatas adalah untuk menyimpan data pada file xml. Struktur 

database tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Nomor yang ada setelah “<FILE>NAMA_WAJAH_....jpg</FILE>” adalah 

nomor acak untuk mencegah penimpaan data lama dan data baru.  

 

 

<Wajah_untuk_Input> 

      <WAJAH> 

      <NAMA>NAMA</NAMA>  

      <FILE>NAMA_WAJAH_2057798247.jpg</FILE>  

</WAJAH> 

</Wajah_untuk_Input> 

 

Random rand = new Random(); 

namawajah = "wajah_" + nama.Text + "_" + rand.Next().ToString() + 

".jpg";                  

data_wajah.Save(Application.StartupPath + "/DatabaseWajah/" + 

namawajah, ImageFormat.Jpeg); 

docu.Save(Application.StartupPath + "/DatabaseWajah/LabelData.xml"); 
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3.3.2.2.Proses Pengenalan Wajah  

 

Gambar 3.3 Flowchart sistem pengenalan wajah 

Gambar 3.3 menjelaskan tentang proses pengenalan wajah. Proses awal 

sama dengan pada proses penginputan data citra wajah yaitu video yang di tangkap 

kamera akan ditampilkan, kemudian system akan mendeteksi daerah wajah dan 

menandainya dengan membuat sebuah kotak pada daerah wajah, kemudian akan 

dilakukan cropping citra wajah selanjutnya menconversi citra wajah menjadi 

grayscale. Setelah itu citra wajah akan dilakukan proses ekstraksi fitur 

menggunakan metode LBPH atau Eigenface tergantung dengan metode mana yang 

digunakan, hasil dari proses ekstraksi fitur inilah yang digunakan sebagai 
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pembanding untuk membedakan wajah masing-masing individu selanjutnya ciri 

fitur citra wajah akan diolah dan terakhir menampilkan hasilnya. 

Berikut adalah source code inti dari proses pengenalan wajah : 

 

3.3.2.2.a. Input Vidio Dari Kamera 

 

 

 

Source code diatas digunakan untuk memulai capture/mengambil gambar 

dari kamera. kamera adalah variabel yang digunakan untuk Capture. QueryFrame 

adalah fungsi yang ada pada Emgu CV. Kemudian memanggil object 

FrameGraber. 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya gambar dari kmera akan di resize kemudian 

dimasukkan/ditampilkan kedalam imagebox.  

 

3.3.2.2.b. Deteksi Wajah 

 

 

 

Source code diatas adalah metod untuk memanggil library face detector 

Haarcascade (Viola-Jones Face Detector). 

 

 

 

kamera = new Capture(); 
kamera.QueryFrame(); 
Application.Idle += new EventHandler(FrameGrabber); 

 

void FrameGrabber(object sender, EventArgs e) 
{ 
FrameKamera = kamera.QueryFrame().Resize(320, 240, 
Emgu.CV.CvEnum.INTER.CV_INTER_CUBIC); 
 
 

 
Imagebox_Kamera.Image = FrameKamera.ToBitmap(); 

} 

public CascadeClassifier Wajah = new 

CascadeClassifier(Application.StartupPath + 

"/Cascades/haarcascade_frontalface_default.xml"); 

Rectangle[] facesDetected = Wajah.DetectMultiScale(gray_frame, 1.2, 

10, new Size(50, 50), Size.Empty); 
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Source code diatas digunakan untuk mendeteksi wajah kemudian 

menandainya menggunakan sebuah kotak berukuran 50x50 pixel.  

 

3.3.2.2.c. Cropping Citra Wajah dan Konversi Kedalam Grayscale 

 

 

 

 

Source code diatas adalah perintah untuk cropping citra wajah dengan 

perintah copy, copy disini hanya dikususkan untuk daerah yang ditandai sebagai 

wajah, kemudian merubahnya kedalam bentuk grayscale. Kemudian akan 

ditampilkan kedalam imagebox hasil wajah yang tertangkap (Hasil Rekaman). 

 

3.3.2.2.d. Ekstraksi Fitur 

 

 

 

 Source code diatas adalah ektraksi fitus berdasarkan eigenface yaitu 

menggunakan 2 variabel. Pertama adalah banyak component dari principal 

component analysis dan yang kedua adalah threshold-nya. Disinilah dilakukan 

perhitungan untuk mencari eigenvector, eigenvalue dan average image. 

 

 

Source code diatas adalah ektraksi fitus berdasarkan local binary pattern 

histogram yaitu menggunakan 5 variabel. 

a. Radius adalah radius/jari-jari yang digunakan untuk membangun edaran 

local binary pattern. 

b. Neighbors adalah untuk jumlah titik sampel untuk membangun edaran local 

binary pattern. 

c. Grid_x adalah jumlah sel horizontal 

d. Grid_y adalah jumlah sel vertikal 

e. Threshold adalah nilai threshold. 

hasil = FrameKamera.Copy(facesDetected[i]).Convert<Gray, 
byte>().Resize(100, 100, Emgu.CV.CvEnum.INTER.CV_INTER_CUBIC); 

                    hasil._EqualizeHist(); 
                    Hasil_Rekaman.Image = hasil.ToBitmap(); 

                  

FaceRecognizer recognizer = new EigenFaceRecognizer(num_components, 

threshold); 

              

FaceRecognizer recognizer = new LBPHFaceRecognizer(radius, 

neighbors, grid_x, grid_y, threshold);              
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3.3.2.2.e. Pencocokan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source code diatas digunakan untuk mengidentifikasi wajah. Yaitu dengan 

membandingkan citra wajah yang ada dalam database dengan citra wajah yang 

ditangkap oleh kamera. 

 

3.3.2.2.f. Menampilkan Hasil 

 

 

 

Source code diatas adalah untuk menampilkan hasil dari identifikasi, yaitu 

menampilkan nama wajah yang ditempatkan pada bagian atas kotak penanda 

daerah wajah. 

 

3.3.3. Desain Tampilan Aplikasi 

Setelah itu, Penulis mendesain tampilan aplikasi pengenalan wajah tersebut. 

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan GUI (Graphical User Interface) untuk 

memperindah aplikasi dan memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya, 

berikut desain tampilan aplikasi : 

FrameKamera.Draw(nama + " ", ref huruf, new 
Point(wajahTerdeteksi[i].X - 2, wajahTerdeteksi[i].Y - 2), new 
Bgr(Color.LightGreen)); 

Tambah_Wajah_Terdeteksi(hasil, nama, match_value); 
                  

public string Recognise(Image<Gray, byte> Input_image, int Thresh = -1) 
        { 
            if (_Sudah_terTraining) 
            { 
                FaceRecognizer.PredictionResult ER = 
recognizer.Predict(Input_image); 
 
                if (ER.Label == -1) 
                { 
                    label = "Tidak Diketahui"; 
                    Jarak = 0; 
                    return label; 
                } 
                else 
                { 
                    label = Daftar_Nama[ER.Label]; 
                    Jarak = (float)ER.Distance; 
                    return label; 
                } 
            } 
            else return ""; 

        } 
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Gambar 3.4 Desain tampilan form menu 

 

Gambar 3.4 adalah desain tampilan menu. Menu pada aplikasi pengenalan 

wajah memiliki 2 buah tombol radio (radio button) yang digunakan untuk memilih 

tipe pengenalan wajah yang akan digunakan. Tombol “Pengenalan Wajah” 

berfungsi untuk menuju form pengenalan wajah yang sebelumnya sudah dipilih 

dengan menggunakan tombol radio. Tombol “Input Data” berfungsi untuk menuju 

form input data. 

 

Gambar 3.5 Desain tampilan form pengenalan wajah LBPH/Eigenface. 

Gambar 3.5 adalah desain tampilan form pengenalan wajah. Menggunakan 2 buah 

imagebox. Imagebox 1 digunakan untuk menampilkan gambar dari kamera. Pada 

Imagebox 1 

Imagebox 2 
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Imagebox 1 ini wajah akan terdeteksi dan proses pengenalan dilakukan kemudian 

menampilkan hasilnya, proses pendeteksian wajah dan pengenalan wajah akan 

dilakukan terus-menerus. Imagebox 2 digunakan untuk meletakkan citra wajah 

yang terdeteksi dan citra wajah tersebut sudah melalui proses pengenalan. 

 

Gambar 3.6 Desain tampilan form input data 

 

Gambar 3.6 adalah desain tampilan form input data. Menggunakan 2 buah 

imagebox. Imagebox 1 digunakan untuk menampilkan gambar dari kamera. 

Imagebox 2 digunakan untuk meletakkan citra wajah yang telah terekam. Tombol 

“Rekam 10 Wajah” digunakan untuk melakukan perintah perekaman 10 wajah dan 

kemudian diletakkan pada image box kedua setelah aplikasi merekam sebanyak 10 

wajah maka image box pertama akan beku, setelah itu tomol “Kembali ke 1 Wajah” 

dapat berfungsi dan dapat ditekan (tidak beku). Tombol “Kembali ke 1 Wajah” 

digunakan untuk mengembalikan ke mode perekaman satu wajah dan mengebalikan 

fungsi dari image box pertama, kemudian image box kedua akan menghapus citra 

wajah yang terekam. Tombol “Tambahkan Semua”  berfungsi untuk menyimpan 

Imagebox 1 

Imagebox 2 
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pada database semua citra wajah yang sudah terekam. . Tombol “Tambahkan 

Wajah”  berfungsi untuk menyimpan pada database satu citra wajah baik yang 

sudah terekam ataupun yang belum terekam. Tombol “<<” dan “>>” berfungsi 

untuk menggeser ke kiri dan ke kanan citra wajah pada image box kedua. Tombol 

“Reset Data” berfungsi untuk mereset data yang ada pada database. Textbox 

berfungsi untuk memasukkan nama wajah yang akan disimpan. 

 

3.4. Uji Coba Aplikasi 

Setelah dilakukan pembuatan aplikasi selanjutnya dilakukan pengecekan 

apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan rancangan. Jika aplikasi sudah 

sesui maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya, jika belum maka penelitian akan 

kembali ke tahap pembuatan aplikasi dan begitu seterusnya. 

Adapun ketentuan umum dalam pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Sampel wajah yang digunakan adalah wajah yang menghadap kamera. 

2. Sampel wajah adalah wajah yang tidak berekspresi 

3. Jarak antara wajah dan kamera adalah 60 cm. 

 

3.4.1. Sampel Wajah 

Sampel yang digunakan adalah foto wajah yang dicetak berukuran 5R. 

Sampel terdiri dari 30 kombinasi foto wajah berbeda dari 30 foto wajah berbeda 

sehingga total menjadi 90 foto wajah. Berikut daftar nama kombinasi sampel wajah 

yang akan digunakan: 

No Kombinasi wajah No Kombinasi Wajah No Kombinasi Wajah 

1 Abdil,Abdul,Tio 11 Abdil, Ima, Mega 21 Tio, Ari, Ipu 

2 Ima, Arfan, Ari 12 Eno, Santi, Kenna 22 Hadi, Kenna, Puput 

3 Mega, Aw, Ipu 13 Puput, Mulkan, Suci 23 Mulkan, Suci, Ando 

4 Eno,Gilang,Hadi 14 Ando, Abdul, Arfan 24 Ima, Mega, Santi 

5 Santi, Memen, Imul 15 Aw, Gilang, Memen 25 Ipu, Minggus Ciwo 

6 Kenna, Fadil, Feri 16 Fadil, Melda, Kamal 26 Tio, Kenna, Ekmal 

7 Puput, Melda, Minggus 17 Ekmal, Ciwo, Tio 27 Kenna, Puput, Melda 

8 Mulkan, Kamal, Ica 18 Ari, Ipu, Hadi 28 Gilang, Kamal, Memen 

9 Suci, Ekmal, Kurnia 19 Imul, Feri, Minggus 29 Hadi, Abdil, Aw 

10 Ando, Ciwo, Selfi 20 Ica, Kurnia, Selfi 30 Suci, Selfi, Ica 

Tabel 3.1 Daftar kombinasi wajah 
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3.4.2. Input Data Wajah 

Sebelum melakukan pengenalan akan dilakukan penginputan data wajah 

kedalam database. Ketentuan -ketentuan dalam penginputan data adalah sebagai 

berikut : 

1. Setiap wajah dilakukan 10 kali perekaman (10 kali pengambilan citra 

wajah). 

2. Perekaman data wajah dilakukan diluar ruangan pada siang hari dengan 

cahaya matahari sebagai penerangan. 

 

3.4.3. Pengujian Aplikasi 

Pengujian dilakukan sebanyak 4 kali, berikut adalah uraiannya : 

1. Dilakukan didalam ruangan pada siang hari dan menggunakan cahaya 

matahari sebagai penerangan. 

2. Dilakukan didalam ruangan pada malam hari dan menggunakan cahaya 

lampu sebagai penerangan. 

3. Dilakukan diluar ruangan pada malam hari dan menggunakan cahaya 

lampu sebagai penerangan. 

4. Dilakukan diluar ruangan pada siang hari dan menggunakan cahaya 

matahari sebagai penerangan. 

 

Dilakukan pengujian sebanyak empat kali ditempat dan kondisi tersebut 

karena pada penerapan aplikasi pengenalan wajah ini nantinya akan menghadapi 

tempat dan kondisi tersebut. 

Hasil dari pengujian akan ditulis pada sebuah tabel seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.7 (a) dan (b). 
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(a) 

 

(b) 

Gambbar 3.7 (a) tabel percobaan lembar pertama 

(b) tabel percobaan lembar kedua 
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Gambar 3.8 Waktu pada pengujian aplikasi 

Gambar 3.7 (a) dan (b) adalah gambar tabel percobaan. Kolom “Kombinasi 

Wajah” digunakan untuk menulis daftar nama kombinasi wajah. Kolom “Waktu 1-

Waktu 8” adalah waktu pengenalan pada aplikasi, karena aplikasi yang dibuat 

adalah pengenalan secara real-time, dapat dilihat pada Gambar 3.8. Kolom “W1, 

W2 dan W3” adalah kolom untuk wajah pertama, wajah kedua dan wajah ketiga, 

yang digunakan untuk menandai apakah aplikasi mengenali atau tidak ketiga wajah 

dari kombinasi wajah tersebut. Jika aplikasi mengenali wajah tersebut dan 

pengenalan itu benar maka beri tanda ceklis (√) pada kolom “D”. Jika aplikasi 

mengenali wajah tersebut dan pengenalan itu salah maka beri tanda silang (X) pada 

kolom “D”. Jika aplikasi tidak mengenali wajah tersebut maka beri tanda silang (X) 

pada kolom “TD”. 

Setelah dilakukan percobaan selanjutnya dilakukan perhitungan Akurasi. 

FAR dan FRR. Persentase Akurasi dapat dicari dengan rumus berikut : 
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Persentase False Acception Rate dapat dicari dengan rumus berikut : 

 

Persentase False Rejection Rate dapat dicari dengan rumus berikut : 

 

 

 

3.5. Analisa 

Setelah melakukan pengujian terhadap aplikasi dilakukan Analisa terhadap 

hasil dari pengujian tersebut. Sehingga akan didapatkan metode mana yang 

mempunyai persentase akurasi terbaik dan persentase FAR serta FRR terkecil. 

 

 

3.6. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan disini berisi tentang kesimpulan dari Analisa yang telah 

dilakukan terhadap pengujian aplikasi. Saran berisi tentang saran-saran dari penulis 

untuk penelitian penelitian baru yang dapat dilakukan tentang perbandingan metode 

pengenalan wajah dalam mengenali tiga wajah sekaligus secara real-time. 


