
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah 

metode studi pustaka (literature) yang bertujuan mengumpulkan data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang berasal dari beberapa sumber,  

diantaranya: buku-buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Berdasarkan rumusan masalah ada dua permasalahan yang akan diteliti yaitu 

tentang menentukan nilai total ketakteraturan sisi dan nilai ketakteraturan total 

dari m -copy graf lintasan. 

 

3.1 Langkah-langkah Menentukan Nilai Total Ketakteraturan Sisi dari    

m -Copy Graf Lintasan 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan nilai total 

ketakteraturan sisi dari m -copy graf lintasan sebagai berikut : 

1. Menentukan batas bawah dari  nmPtes  untuk 42  n  dan 2m  dengan 

menggunakan Teorema 2.5, yaitu :  

  EGtes
E








 

3

2
 

2. Menentukan pelabelan- k  total tak teratur sisi dari graf nmP  untuk 42  n  

dan 10,,3,2 m , dengan menggunakan label terbesar sebesar batas bawah 

yang diperoleh pada Langkah 1. 

3. Menentukan rumus pelabelan sisi dari graf nmP  untuk 42  n  dan 2m , 

dengan mengacu pada pelabelan yang terdapat pada Langkah 2. 

4. Menentukan rumus pelabelan titik dari graf nmP  untuk 42  n  dan 2m  

dengan mengacu pada pelabelan yang terdapat pada Langkah 2. 

5. Menentukan rumus bobot sisi dari graf nmP  untuk 42  n  dan 2m

menggunakan rumus yang diperoleh pada Langkah 3 dan Langkah 4. 
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6. Membuktikan bahwa   merupakan pelabelan total tak teratur sisi dari graf 

nmP  dimana 42  n  dan 2m . 

7. Mengaplikasikan rumus nilai total ketakteraturan sisi dari graf nmP  yang 

telah diperoleh untuk 3n  dan 15m . 

 

3.2 Langkah-langkah Menentukan Nilai Ketakteraturan Total dari           

m -Copy Graf Lintasan 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan nilai 

ketakteraturan total dari m -copy graf lintasan sebagai berikut : 

1. Menentukan batas bawah dari  nmPtes  untuk 3n  dan 2m  dengan 

menggunakan Teorema 2.5, yaitu :  
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2. Untuk batas bawah dari  nmPtvs  untuk 3n  dan 2m  digunakan 

Teorema 2.4. 

3. Menentukan batas bawah dari
 

 nmPts  untuk 3n  dan 2m  dengan 

menggunakan Teorema 2.8, yaitu :  

      GtvsGtesGts ,max  

4. Menentukan pelabelan- k  total tak teratur total dari graf nmP  untuk 3n  

dan 10,,3,2 m , dengan menggunakan label terbesar sebesar batas bawah 

yang diperoleh pada Langkah 3. 

5. Menentukan rumus pelabelan sisi dari graf nmP  untuk 3n  dan 2m , 

dengan mengacu pada pelabelan yang terdapat pada Langkah 4. 

6. Menentukan rumus pelabelan titik dari graf nmP  untuk 3n  dan 2m , 

dengan mengacu pada pelabelan yang terdapat pada Langkah 4. 

7. Menentukan rumus bobot sisi dari graf nmP  untuk 3n  dan 2m

menggunakan rumus yang diperoleh pada Langkah 5 dan Langkah 6. 
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8. Menentukan rumus bobot titik dari graf nmP  untuk 3n  dan 2m , 

menggunakan  rumus yang  diperoleh  pada  Langkah 5 dan Langkah 6. 

9. Membuktikan bahwa   merupakan pelabelan total tak teratur total dari graf 

nmP  dimana 3n  dan 2m . 

10. Mengaplikasikan rumus nilai ketakteraturan total dari graf nmP  yang telah 

diperoleh untuk 3n  dan 15m . 


