
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mobile telah menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya 

jumlah penggunaan perangkat mobile (khususnya smartphone) di berbagai 

kalangan masyarakat. Beberapa contoh pemanfaatan smartphone diantaranya: 

sebagai alat komunikasi, membantu pengguna dalam mencari informasi, sebagai 

hiburan, sebagai media penyimpanan data, penunjuk arah, dan lain sebagainya. 

 Salah satu bagian dari smartphone yang selalu menarik perhatian 

pengguna adalah kamera. Kamera pada smartphone memiliki fungsi utama untuk 

mengambil gambar, merekam video serta melakukan video call. Dengan 

perkembangan teknologi yang terus meningkat, fungsionalitas kamera dapat lebih 

dioptimalkan dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Beberapa contoh aplikasi 

diantaranya: pencarian secara visual, pemindai QR Code, Augmented Reality, dll. 

 Di era modern ini terdapat beberapa aplikasi yang menarik dan masih 

dalam proses pengembangan, salah satunya adalah pengenalan pola. Pengenalan 

pola dapat diartikan sebagai proses klasifikasi dari objek atau pola menjadi 

beberapa kategori atau kelas berdasarkan kesamaan dan kemiripan ciri. Melalui 

kamera, pengguna dapat memindai sebuah objek / benda dan selanjutnya akan 

diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang lebih bermanfaat. 

A. Latar Belaakakakang

Seirinining dengan perkembmbmbananangagagan n n zazazamamm n,n,n, teknologi mobibibile telah menjadi

bagiannn ddari kehidupapapan seeehahh ri-hari. Hal ini dddapaaat tt dididilililihhhat dengan mmmene ingkatnya

juuummmlah penenenggggggunununaan pepeperarangkat mobibile (khususnnyayaya smarrrtptptphohohonnne) di bbbere bagai

kalangagagan nn mmmasyyyaararakat. Beberapa connttoh pemanfaatatan smmararartphonenene dididianana taraaannyn a: 

seeebababagaaiii alatatat komunikasi, mmembantu pepengguna dalalaam mencari iinnfn ormamamasisisi, sebagaaai

hihihibububuran,,, sebebagagai media penyiyimpmpanan daata, pennununjuk arah, dan lalainin sssebee agggaiaiainynynyaa.a

Salah satu bbagagian daari smmarrtpphhonne yangng sselelalu menaririik perhatiaiaiannn 

pepp nggguguna adalah kamera. KaKamemerara pada smmaartphphonett memiliki fungsi uuutama uuuntuukkk 

mengggamamambil gambmbararr,,, mememererekakakam mm video sertrtrtaaa memelalalakukukukakak n video cacaallllll. Dengggananan 

pepp rkembangan teknologi yang terus ss mememenininingkat, fungsionalitas kamera dapattt llebebebiihih 

dididiopopo tttimimimalkan dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Beberapa cononontototohhh apapapliliikakkasi 

dididiananantatt ranya: pencariririananan ssseecara viisusuualalal,, pepepemimimindndndai QRR CCCodododeee,,, AuAuAugmented Reeealalalititityyy, dll.

DiDD  eraa mmmodododern ini terdapppataa  beberrraapa aplikasi yanannggg mem nariririkkk dddan masih

dalam proses pengembangan, saaalah satunyaaa adalah pengenalan pola. Pengenalan tt

pola dapat diartikan sebagai prororoses klasssiifikasi dari objek atau pola menjadi 

beberapa kategori atau kelas berdaaasass rkaaan kesamaan dan kemiripan ciri. Melalui 

kamera pengguna dapat memindai seebuah objek / benda dan selab njutnya akan



 Pengenalan pola dapat dikelompokan dalam beberapa kategori, salah 

satunya adalah pengenalan karakter. Pengenalan karakter merupakan pengenalan 

pola yang berbentuk karakter seperti huruf dan angka. Pengenalan karakter terus 

dikembangkan dan menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam 

kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu aplikasi smart calculator. Smart 

calculator merupakan sebuah aplikasi yang dapat memindai ekspresi matematika 

melalui kamera, dan kemudian akan diproses untuk mengeluarkan hasil 

perhitungan berdasarkan ekspresi matematika yang diterima. 

 Aplikasi smart calculator ini terinspirasi dari aplikasi serupa yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan Micro Blink, yang bernama “Photo Math”. Namun 

yang membedakan antara smart calculator dengan “Photo Math” adalah jenis 

karakter yang akan dikenali pada ekspresi matematika. Pada aplikasi “Photo 

Math”, jenis karakter yang digunakan dalam penulisan ekspresi matematika 

berupa tulisan cetak. Sedangkan pada aplikasi smart calculator, jenis karakter 

yang digunakan dalam penulisan ekspresi matematika berupa tulisan tangan. Hal 

ini yang membedakan antara aplikasi smart calculator dengan “Photo Math”. 

 Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengenalan 

karakter adalah Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Kader & Deb (2012) dan Barve 

(2012) berpendapat bahwa Jaringan Syaraf Tiruan adalah suatu sistem komputasi 

yang arsitektur dan operasinya dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang 

sel syaraf biologis yang terdapat pada otak. Pada dasarnya JST mencoba meniru 

cara kerja otak makhluk hidup. Salah satu struktur yang ingin ditiru adalah bentuk 

neuronnya. 

pola yang berbentuk karaktererr ssseperti hurufff dddananan angka. Pengenalan karakter terus

dikembangkan dann mmmenghasilkan aplikasi yang dapat mememembm antu pengguna dalam

kehidupan sesesehhari-hari, salah sssatututunynynya a a yayayaitititu apapaplikasi smart cacc lculator. Smart 

calculaatator merupakaaannn sesesebububuah aplikasi yang dddapatatat mmmemememindai ekspressiii matematika 

mememelalui kakakamememerarara, dan n n kkekemudian akak n diproseses uuntuk mmmenenengegg luarkaaannn hasil

perhittitununungagagannn berdrdrdaasarkakan n ekspresi mateme atika yang ddititerima.a.a

Applililikkkasi smart caalclculator ini tterinspirasii ddari aplikasi ssseree upa aa yayayang telaahah 

dididikekekelluarrrkkakann olo eh perusahaann MiM cro BlBlink, yaangng bernama “Phototoo MMMathhh”.”.”. NNNamaa un 

yang mmmembedakan n anantatara smaart t callcuulattoor dengann ““PhPhoto Math” ada alah jenniniss

kak rakttteer yang akan dikenaalili padada ekspreresisi mmaatematika. Pada aplikikkasi “PPPhototoo 

Maththh”,”,”, jjenis karakakteteterrr yayayangngng dddiggunakan dalalalamamam ppenenenulululisisisana ekspresii mmmatematititikakaka 

bebb rupa tulisan cetak. Sedangkan papapadadada aaplikasi smart calculator, jenis kaaarararaktkkteere  

yayayangngng dddigigigunakan dalam penulisan ekspresi matematika berupa tulisan n n tatatangngngananan... HHHal 

inininiii yayayang membbbedddakakakan n n ananantttara aplllikikikasasasi i i smsmsmarararttt calculatattororor dededengngn an “““PhPhPhoto MaMaMaththth”.

SaSS lah sasasatututu metode yang dadd pat diiigggunakan untuk kk mememelall kukaaannn ppengenalan 

karakter adalah Jaringan Syarafff Tiruan (JSSST). Kader & Deb (2012) dan Barve 

(2012) berpendapat bahwa Jaringagagan Syarafff Tiruan adalah suatu sistem komputasi 

yang arsitektur dan operasinya dikkkemee babaangkan berdasarkan pengetahuan tentang

sel syaraf biologis yang terdapat padaa otak Pada dasarnya JST mencoba meniru



 Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan salah satu metode dari 

Jaringan Syaraf Tiruan. Learning Vector Quantization adalah suatu metode 

pengklasifikasian pola yang mana masing-masing unit output mewakili kategori 

atau kelas tertentu. LVQ merupakan pembelajaran pada lapisan komptetitif yang 

terawasi. Lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk 

mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang diperoleh sebagai hasil 

dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. 

“Apabila beberapa vektor input memiliki jarak yang sangat berdekatan, maka 

vektor-vektor input tersebut akan dikelompokan dalam kelas yang sama” 

(Soleiman & Fetanat, 2014). Selain handal dalam teknik pengklasifikasian pola, 

metode LVQ ternyata mampu menjalankan proses pengenalan pola dengan waktu 

yang tergolong cepat. Hal ini tentu sangat cocok untuk diterapkan pada aplikasi 

berbasis mobile yang pada umumnya membutuhkan proses perhitungan yang 

cepat, dengan demikian aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan optimal.  

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan metode Learning Vector 

Quantization (LVQ), akan dibangun sebuah sistem untuk mengenali pola input 

pada aplikasi smart calculator.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian  

ini adalah sebagai berikut: 

 1. Apakah metode Learning Vector Quantization dapat digunakan untuk 

mengenali pola input pada aplikasi smart calculator? 

pengklasifikasian pola yang gg mamamana masing-mamamasissing unit output mewakili kategori 

atau kelas tertentu.. LVLVLVQ merupakan pembelajaran padddaaa lal pisan komptetitif yang 

terawasi. LaLaLapisan kompetiiitttif akkkananan secececara otomatiss belajar untuk 

mengklklklasifikasikan vvvekekekttot rrr-vektor input. Kelas-kekek lalalass s yayayanng diperoleh sssebe agai hasil 

daaarrri lapisananan kkkomomomppetitif f f inininii i hhanya terganantung pada jajarararak kk antaaararara vvvekekektott r-vekttooror input.

“Apabibibilalala bbbeberrraapapa veektk or input memmiliki jarak yaangng sangngngata bberrrdededekakakatatatan, mmmaka

veeektktk or-vektttoro  input tersesebub t akan ddikelompokakan dalam keelalal s yayayangngng samaaa” 

(S(S(Solololeimaaann & & Fetanat, 2014)4). SeS lain haandal dadalalam teknik pengkgklalasisisifikaaasisisiananan pppola,

metodeee LVQ ternyaatata mmampu mmenenjallannkanan pproses pepengngenenalan pola dedeengan wakkktututu 

yayy ng ttteergolong cepat. Hal inini i tetentntu sangatat cococokk untuk diterapkan ppaada apppllilikasssi 

berbbbasasasisisi mobile yayayangngng ppp dadadaa umumumumnya membmbmbututut huhuhkakakannn prprp oses perhiitututunnngan yaaangngng 

cec pat, dengan demikian aplikasi yangngng dddibibibangun dapat berjalan dengan optimaaal.l.. 

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan metode Learrrnininingngng VVVecececttor 

QuQuQuananantization (((LVLVLVQQQ))),,, akakakan dibannngugugun n n sesesebububuahahah sistemmm uuuntntntukuuk mengenali pppololola a input

pada aaaplplpliki asi smsmsmaarartt calculator.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, mamm saaalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:



 2. Seberapa besar tingkat akurasi metode Learning Vector Quantization 

dalam mengenali pola input pada aplikasi smart calculator? 

 3. Apa saja yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keberhasilan 

sistem dalam mengenali pola? 

 

C. Batasan Masalah 

 Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi oleh hal-hal 

sebagai berikut: 

 1. Pengenalan pola yang dilakukan berupa bilangan operan dari 0-9, operator 

berupa +, -, x,  dan /  serta karakter lainnya seperti ( ) dan titik ‘.’. 

 2. Penulisan posisi operan dan operator dilakukan secara horizontal. 

 3.  Setiap input baik itu operan maupun operator tidak boleh saling berimpit 

karena dua atau lebih pola yang berimpit akan dianggap sebagai satu 

kesatuan.  

 5. Operasi matematika yang disediakan yaitu tambah, kurang, kali dan bagi. 

   

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Learning 

Vector Quantization dalam mengenali pola input berupa operan, operator dan 

karakter tambahan lainnya yang terdapat pada aplikasi smart calculator. Selain 

itu, pada penelitian ini juga akan mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang 

dapat dikembangkan untuk meningkatkan keakuratan sistem dalam mengenali 

pola, khususnya pada metode Learning Vector Quantization. 

3. Apa saja yang dappatatat dddiikikembangkak nnn unuu tuk meningkatkan keberhasilan

sistem dalammm mengenali pola?

C. BBBatasan Masasasalaaah

Ruuuanananggg lililinnngkup p p ppepermasalahan dalam penelellitititiaiaian ini ii dididibababatatatasi oleh hh hal-hal

sebagagagai ii bebeberirir kut:t::

1.1.1 Pengngngenalan pola yayangn  dilakukkann berupa biilalangan operan dddari 000-9,9,9, operatooor 

bebeberurupapa +, -, x,  dan / seerta karrakkter lainnnynya seperti ( ) daan n titititiik kk ‘.’.

2. Penulisan poosisisisi operan dadann opperratoor ddilakukanan ssececara horizontnttal.

3. Setiap input baik ituu oopeeraran n mauppunun opeperator tidak boleh saliing berrriimimpiiit 

kak rena duaa aaatatatauuu llelebibibihhh popp la yang bebeberiririmpmpmpititit aaakakakan n ddianggapp sssebebebagai sssatatatuuu 

kesatuan.

5.55 Opperasi matematika yang disediakan yaitu tambah, kurang, kaaalilili dddannn bbbagagagiii.

D. TuTT jujj annn PPPeeenelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalahhh untuk menerapkan metode Learning 

Vector Quantization dalam mengngngenali pooola input berupa operan, operator dan

karakter tambahan lainnya yang terererdapapapat pada aplikasi smart calculator. Selain 

itu pada penelitian ini juga akan menngkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang



E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam 

dua hal yaitu secara teoritis maupun secara praktis. Pada manfaat teoritis, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pengenalan 

karakter, khususnya menggunakan metode Learning Vector Quantization. 

Sedangkan pada manfaat praktis yaitu dengan adanya aplikasi smart calculator 

dapat membantu pengguna dalam melakukan perhitungan (kalkulasi). Selain itu 

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi secara mobile yang 

bertujuan untuk membantu penggunaa dalam menjalankan berbagai aktifitas. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, penelitian ini mengacu 

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Anuja P. Nagare dengan judul License 

Plate Character Recognition System using Neural Network. Penelitian ini 

membahas mengenai pengenalan Plat Kendaraan Bermotor menggunakan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Nagare (2011) dalam penelitiannya 

membandingkan dua metode JST, yaitu Back Propagation Neural Network 

(BPNN) dan Learning Vector Quantization Neural Network (LVQNN). Dari hasil 

penelitannya diperoleh bahwa metode LVQNN memiliki tingkat akurasi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode BPNN dalam melakukan proses 

pengenalan pola.  

 Selain itu, acuan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mohamed A. Ali, Kasmiran Bin Jumari, & Salina 

dua hal yaitu secara teoriitititisss maupun seccararara aa praktis. Pada manfaat teoritis,

diharapkan dapat mmmeeemberikan kontribusi dalam pengembmbm angan teori pengenalan 

karakter, khkhkhususnya mengguuunnnakakakan nn mememetototodedee Learning Veccctotot r Quantization.

Sedangngngkkkan pada manannfafaaataa ppraktis yaitu dengan adadadannnyayaya aplikasi smararart calculator

daaapppat membmbmbananantututu pengggggguununa dalam mele akukan perhihihitututungan (((kakakalklklkuluu asi). SeSeSelal in itu 

dapat mememembmbm erikikkana  konntrt ibusi dalam ppengembangan aaplikasasasi ii secaararara momomobibb le yyayang 

beeertrtrtujjjuau n unununtuk membantutu ppenggunaaa ddalam mennjajalankan berbaagagagai akkktititifififitttas.

F. Keaslian PPenenelelititian

Berdasarkan penelususuran n ppustaka yayangg ddiilakukan, penelitian iini mennngacuuu 

padaa hhhaasa il peneliitiaian n n yayayangngng dddilililakakakukan oleh AnAnAnujujujaa PPP. NNNagagagarare dengan jjudududul Liceensnsnseee

PlPP ate Character Recognition Systststememem using Neural Network. Penelitiananan iinnni 

mememembmbmbahahahas mengenai pengenalan Plat Kendaraan Bermotor mmmenenenggggggunununakakakan 

JaJaJaririringngngan SSyS ar faf TTTiririruuuan (JJJSTSTST).).). NaNaNagggare (((202020111111))) ddad lllam penenenelililitititiaaannya

membmbmbananandid ngggkakaann n dddua metode JJJSTSS , yaittuuu Back Propagagagatititionoo NeNeeurururalalal Network 

(BPNN) dan Learning Vector Quuuantization Neural Network (LVQNN). Dari hasil

penelitannya diperoleh bahwa mmmetode LVVVQNN memiliki tingkat akurasi yang

lebih tinggi dibandingkan dengannn mmeeetode BPNN dalam melakukan proses 

pengenalan pola



Abd. Samad  dengan judul Learning Vector Quantization Algorithm as Classifier 

for Arabic Handwritten Character Recognitian. Penelitian ini membahas 

mengenai pengklasifikasian tulisan Arab menggunakan metode LVQ. Hasil dari 

penelitiannya menunjukan bahwa LVQ merupakan salah satu metode yang cocok 

dalam teknik pengklasifikasian. Tingkat akurasi pada metode LVQ sangat 

berpengaruh pada variasi pola yang digunakan baik sebagai pola pelatihan 

maupun pola pengujiannya. 

 Mengacu pada beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini merupakan 

replikasi dari kontruksi yang terdapat pada kedua penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada: 

 1. Jenis data yang digunakan pada penelitan ini berupa bilangan operan 0-9, 

operator +, -, x, dan / serta karakter tambahan seperti (), dan titik ‘.’.  

 2. Metode yang digunakan untuk melakukan segmentasi citra adalah 

Connected Component Labelling (CCL). 

 3. State of the art dari penelitian ini adalah melakukan pengenalan ekspresi 

matematika pada aplikasi smart calculator menggunakan Learning Vector 

Quantization (LVQ). 

 4. Aplikasi smart calculator akan diimplementasikan ke dalam sistem 

berbasis iOS. 

 

Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan 

sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu: rasional, jujur, objektif dan terbuka.  

mengenai pengklasifikasian tttulululiiisan Arab memeengngnggugg nakan metode LVQ. Hasil dari 

penelitiannya menuuunjnjnjukan bahwa LVQ merupakan salalaahh h satu metode yang cocok 

dalam teknnikikik pengklasifikasiananan. TiTiTingnggkakakat t t akkkuuru asi pada metetetodoo e LVQ sangat 

berpennngggaruh pada vvvarara iaiaiasisisi pola yang digun kkakanann bbbaiaiaikkk sebagai pooolall  pelatihan 

mamamaupun polololaa pepepengnn ujiannnnnnyyay .

MeMeMennngacccuu u pada bbeberapa penelilitian di atas, mamakka penennelee itian n inininii i memm rupaaakan

reeeplplplikikkasa i daaarri kontruksi yayangn  terdapatt ppada kedua a ppenelitian yanngg g telaaah hh dididilakukaaan n

sesesebebebelumnmnmnyaya.. Perbedaan anntatarar  pennellitian inini i dengan penelelititiaiannn seeebebebelululumnmm ya 

terletakkk pada:

1. Jenis data yang diguunanakakann pada penenelelittanan ini berupa bilangann operannn 0-999, 

opo erator +, , -, , , x,xx, dddanan /// sssererertatt  karakter taaambmbmb hahahananan sssepepeperer iti (), dan tiitititikkk ‘.’.

2. Metode yang digunakan unununtutuukkk melakukan segmentasi citra aaadadadalalalahh 

Connected Component Labelling (CCL).

3.3.3. State ffof tthhehe aaartrtrt dadadari penelelelitititiaiaian n n ininini ii adadadalah mmelelelakakakukukukan pengenalananan eeekskskspresi

mamm temamaatititikakaka pada aplikasii ssms art caaalclclculator mengguuunananakakk n Leeearararnnining Vector 

Quantization (LVQ).

4. Aplikasi smart calculatooor akan ddiimplementasikan ke dalam sistem 

berbasis iOS.



G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) 

bagian, yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, keaslian 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh dari peneliti terdahulu serta pustaka yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Bab 3 Landasan Teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori dapat berbentuk 

uraian kualitaitf, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung 

berikaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. 

Bab 4 Metodologi Penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang 

membahas tentang perancangan sistem, meliputi: bahan atau materi penelitian, 

alat, langkah-langkah penelitian, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan serta cara 

pemecahannya. 

Bab 5 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian berisi tentang 

hasil uraian secara jelas dan tepat. Sedangkan pembahasan berisi tentang analisis 

yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh. 

Bab 6 Kesimpulan Dan Saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran yang mungkin untuk pengembangan lebih lanjut. 

bagian, yaitu:

Bab 1 Pendnddahahahuluan, berisi tentang latar belakakakangn  masalah, perumusan 

masalah, bbatatatasan masalah, tututujuuuananan pppenenenelele ittiaiaian, metode peeenenn litian, keaslian 

penelitititian dan sistemamamatiiikakaka pppenulisan.

Baabbb 222 TiTiTinjnn auannn PPPusu taka. Bab inni berisi uraiaiai n nn sis stemmmatatatisiss tttenenentang hasasasil-hasil 

penelililitititiananan yyang g g ddiperorolel h dari penelliiti terdahulu seserta puuustss aka yayayangngng bberkakaaitan 

deeengngn ann pennneeelitian yang akakan dilakukaan..

BBaBabb 33 Landasan Teoeoriri. Bab inni berisisi ttentang teori-teeororii yayayang bbberererkakakaitan 

dengannn topik penelelititiaian n yang akakan diilakukukakan. Lanndadasasan teori dapaaat berbentututukkk 

uru aiannn kualitaitf, model mmatatemmatatis, atauu pperssaamaan-persamaan yannng langggsunnggg 

beriikakakaitititana  dengan bibidadadangngng iiilmlmlmuuu yayayang diteliti.

Bab 4 Metodologi Penelitiaaan.n.n. BBBababab ini terdiri dari beberapa sub babbb yyyananang

mememembmbmbahahahas tentang perancangan sistem, meliputi: bahan atau mateeeririri peneneneeelitititiaiaian, 

alalalatatat,, langkkkahhh-lllanggkakakah h h pepepenelitian, anananalalalisisisisisis hhhasil dan kkkesesesulululiitan-kkkesulitan seseserrtrtaaa cara

pemecacacahahh nnyayaya...

Bab 5 Hasil Penelitian dddan Pembaahhah san. Hasil penelitian berisi tentang

hasil uraian secara jelas dan tepaaat.tt Sedangggkkkan pembahasan berisi tentang analisis 

yang dilakukan terhadap hasil yang dddipeeerrroleh.

Bab 6 Kesimpulan Dan Saran berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang


