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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.   Tahapan Metodologi 

 Metodologi penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilakukan selama 

penelitan berlangsung. Pada metodologi penelitian akan terlihat pada tahap mana 

metode yang digunakan akan diterapkan. Metodologi penelitian dimulai dari 

indentifikasi permasalahan yang ada dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan tahapan metodologi dari 

penelitian yang akan dilakukan : 

Identifikasi Masalah : 

1. Latar Belakang 

2. Rumusan Masalah 

3. Batasan Masalah 

Pengumpulan Data :

1. Studi Pustaka

2. Observasi 

Analisa dan Perancangan 

1. Akuisisi Citra

2. Proses Perbaikan Citra

 

Implementasi dan Pengujian 

(User Acceptance Test)

Kesimpulan dan Saran

Transformasi Fourier

Ideal High Pass 

Filter

Transformasi Fourier Balikan 

Grayscale

Proses Morphology

(Dilasi) 

Butterworth High Pass 

Filter

Gaussian High Pass 

Filter

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.2. Identifikasi Permasalahan  

 Tahap identifikasi permasalahan adalah tahapan masalah akan diteliti dan 

ditemukan. Identifikasi permasalahan bertujuan untuk menemukan masalah yang 

menjadi alasan dilakukan penelitian ini. Masalah yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana memperbaiki citra dokumen sejarah dengan 

mengimplementasikan metode yang digunakan dimana bentuk fisik dari dokumen 

sejarah tersebut telah mengalami kerusakan sehingga hasil yang diharapkan citra 

dokumen sejarah dapat kembali dibaca dan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya 

adalah menentukan batasan masalah yang akan menjadi acuan dalam pembuatan 

sistem pada penelitian ini.  

3.3. Pengumpulan Data 

 Tahapan pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari pengumpulan data 

adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi pada tahap 

sebelumnya. Berikut merupakan hal yang dilakukan dalam tahapan pengumpulan 

data :  

1. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan dengan membaca dan 

mempelajari  bahan-bahan yang terkait dengan penelitian melalui buku, jurnal dan 

literatur lainnya. Pada tahapan studi pustaka, informasi berupa teori-teori terutama 

metode-metode yang akan diterapkan pada penelitian akan dibaca dan dipahami 

sehingga penelitian akan dilakukan sesuai dengan tahapan pada metode yang akan 

diterapkan.  

2. Observasi 

Pada tahapan observasi akan dilakukan pengumpulan data penelitian yang 

dibutuhkan. Data yang dikumpulkan merupakan berupa citra dokumen sejarah. 

Pada tahapan ini, citra dokumen sejarah didapatkan melalui badan pemerintahan 

yang menangani penyimpanan dokumen sejarah.  
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3.4. Analisa dan Perancangan 

 Tahap analisa dan perancangan adalah tahapan menganalisa permasalahan 

yang ada dan merancang penerapan metode yang digunakan. Metode yang akan 

digunakan dalam proses perbaikan citra menggunakan metode High Pass Filter 

yang terdiri dari 3 jenis yaitu Ideal Highpass, Butterworth Highpass dan Gaussian 

Highpass Filter dan operasi Dilasi. Berikut merupakan tahapan – tahapan yang 

dilakukan pada tahap analisa dan perancangan : 

1. Akuisisi Citra  

Akuisisi citra merupakan proses pembentukan citra sebelum dilakukannya 

tahapan proses perbaikan citra. Tahap ini merupakan tahap proses pengambilan data 

citra dokumen. Data yang digunakan pada tahap analisa penelitian ini adalah berupa 

surat keputusan oleh pemerintah. Kebutuhan data didapatkan dari Badan 

Perpusatakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. Untuk tahap akuisisi citra 

menggunakan kamera Digital Single Lens Reflex (DSLR) dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

a. Resolusi 12 megapixel 

b. Sensor Type CMOS 

c. Lens Kit 18-55MM 

d. Image format JPEG dan RAW 

Sedangkan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah 

MATLAB R2014a dan perangkat keras yang digunakan untuk sistem pada 

penelitian ini adalah Personal Computer (PC), dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor Inter(R) Core (TM) i3 CPU M380  

b. RAM 2.00 GB 

2. Proses Perbaikan Citra  

a. Preprocessing  

Tahap preprocessing adalah tahap untuk mengubah citra RGB menjadi citra 

grayscale. Tahapan ini dilakukan dengan mengubah matriks dari citra RGB 

menjadi matriks citra grayscale.  
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b. Transformasi Fourier  

Tahapan tranformasi fourier merupakan tahapan untuk mengubah citra dari 

domain spasial menjadi citra dalam domain frekuensi sehingga proses perkalian 

antara matriks citra input dengan matriks filter dapat dilakukan. Hasil dari proses 

transformasi fourier ini dalam dilihat dalam bentuk spektrum fourier dari citra input 

yang sebelumnya sudah diubah menjadi citra menjadi citra grayscale.  

c. Filter Frekuensi (High Pass Filter) 

Pada tahap ini ditentukan nilai dari masing – masing matriks filter dengan 

memasukkan nilai D0 dan nilai n. Berdasarkan nilai tersebut akan didapatkan nilai 

piksel pada matriks masing – masing filter. Selain itu pada tahap ini akan dilakukan 

perkalian antara matriks citra input hasil proses transformasi fourier dengan matriks 

masing – masing filter.   

d. Transformasi Fourier Balikan  

Tahapan transformasi balikan adalah tahapan mengubah kembali citra hasil 

proses perkalian filter yang berada dalam domain frekuensi menjadi citra dalam 

domain spasial sehingga didapatkan citra output hasil proses filtering dengan 

metode High Pass Filter.  

e. Proses Morphologi  

Tahapan morphologi pada penelitian ini akan memakai operasi dasar Dilasi 

yang merupakan tahapan yang dilakukan dengan menebalkan tulisan pada citra 

hasil proses High Pass Filter. Pada tahap ini, proses yang dilakukan dengan dilasi 

yang menghasilkan citra hasil High Pass Filter akan kembali diproses dan akan 

menghasilkan citra output dengan tulisan yang lebih jelas dan tebal 

3.5. Implementasi dan Pengujian  

Pada tahap implementasi dan pengujian akan dilakukan penerapan dari 

metode yang digunakan selama penelitian berlangsung. Selain penerapan metode, 

akan dilakukan pula pengujian terhadap data citra dokumen sejarah yang telah 

didapatkan. Pada tahap pengujian akan dilihat hasil penggunaan metode High Pass 

Filter dan metode operasi Dilasi dalam memperbaiki citra dokumen sejarah serta 
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akan dilihat citra hasil terbaik dari penggunaan metode tersebut. Pada penelitian ini, 

pengujian akan dilakukan dengan User Acceptance Test (UAT). 

3.6. Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian yang dilakukan. 

Kesimpulan dan saran merupakan tahapan yang dilakukan dengan memberikan 

informasi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan informasi untuk 

penelitian selanjutnya. Kesimpulan memberikan informasi tentang hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan filter dari metode High Pass 

Filter dan metode operasi Dilasi. Sedangkan saran memberikan informasi tentang 

hal-hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya.   

 

 

 

 

 

 


