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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada bagian desain penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana 

tahap penyelesaian terhadap penelitian klasifikasi citra kain tapis berdasarkan 

ciri tekstur dan warna dengan metode klasifikasi k-nearest neighbor secara 

runtut. Desain penelitian ini agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan 

perencanaan atau lebih terarah. Desain penelitian digambarkan dengan diagram 

alir yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

Pada Gambar 3.1 menunjukkan bagaimana penelitian akan diselesaikan, dimana 

masing-masing tahapan akan dijelaskan pada poin-poin berikutnya pada bab ini. 

3.2 Akuisisi Data 

Akuisisi data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan data yang 

mendukung objek penelitian. Data citra kain tapis Lampung yang akan
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digunakan pada penelitian ini adalah tapis jung sarat, tapis bintang, tapis biddak 

cukil, dan tapis pucuk rebung, dimana keempat jenis kain tapis ini diperoleh dari 

Galeri Maura yang merupakan sanggar tari serta tempat penyewaan pakaian adat 

yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Langkapura, kota Bandar Lampung dan 

Griya Aisyah Tapis Lampung yang merupakan penjual serta produsen kain Tapis 

Lampung yang terletak di Perumahan Puri Dwita Blok A10, Gg. Langgar, 

Langkapura, Bandar Lampung. Data akan diamati secara langsung masing-

masing jenis kain tapis dengan cara membentangkan kain tapis agar tidak ada 

bagian yang terlipat kemudian diambil citranya menggunakan kamera 

smartphone. Data citra kain tapis yang akan diambil yaitu berjumlah 320 citra 

yaitu masing-masing 80 citra pada setiap jenis tapis Lampung yang menjadi objek 

penelitian. Dataset citra yang telah diakuisisi nantinya akan dibagi kembali 

menjadi dua, yaitu data training dengan proporsi 80% dan data testing dengan 

proporsi 20%. Sampel dari ketiga jenis gambar kain tapis yang menjadi objek 

pengamatan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 (a) Tapis Biddak Cukkil, (b) Tapis Bintang, (c) Tapis Jung Sarat, (d) 

Tapis Pucuk Rebung 

Pada Gambar 3.2 merupakan sampel dari tiga jenis kain tapis yang menjadi objek 

pengamatan yaitu tapis jung sarat, tapis bintang, tapis biddak cukil, dan tapis 

pucuk rebung. 

 

3.3 Preprocessing Data 

Pada tahap preprocessing data ini akan dilakukan proses cropping citra, 

resize citra, dan konversi warna. Proses cropping dilakukan untuk mengambil 

bagian citra dalam bentuk square, dimana cropping sendiri dilakukan dengan cara 

memotong citra pada koordinat tertentu pada citra yang sebelumnya sudah 

ditentukan [20]. Proses resize dilakukan untuk mengurangi waktu komputasi serta 
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menghindari ketidakkonsistenan ukuran citra [21]. Sedangkan proses konversi 

warna dilakukan karena kebutuhan ekstraksi fitur, dimana terdapat dua jenis 

konversi warna yang dibutuhkan yaitu konversi warna RGB menjadi grayscale 

yang merupakan kebutuhan dari ektraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) dan konversi warna dari RGB menjadi HSV yang 

merupakan kebutuhan ektraksi fitur warna. Hasil preprocessing ini akan disimpan 

dan digunakan untuk proses ekstraksi fitur citra. 

 

3.4 Ekstraksi Fitur 

Ekstraksi fitur dilakukan untuk mencari ciri citra dimana akan dilakukan 

dua proses, yaitu ekstraksi fitur tekstur dengan menggunakan metode Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) dan ekstraksi fitur warna menggunakan model 

HSV. Ekstraksi fitur tektur dan warna ini akan dilakukan pada semua data yaitu 

data training dan data testing. Pada ekstraksi fitur dengan metode Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM), penulis akan menggunakan jarak (d) yaitu 1 piksel 

dengan arah sudut yang akan digunakan adalah 0°, 45°, 90° dan 135° dimana fitur 

yang akan diambil dari proses ekstraksi fitur ini adalah correlation, contrast, 

energy, homogeneity, dan entropy dengan data inputnya adalah citra grayscale 

hasil preprocessing. Sedangkan untuk ekstraksi fitur warna akan dilakukan 

dengan menggunakan data input citra hasil preprocessing yaitu citra HSV yang 

kemudian akan dipisahkan komponennya dengan menggunakan kadar nilai rata-

rata (mean) dari masing-masing komponen yaitu hue (H), saturation (S), dan 

value (V) yang diperoleh dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Menghitung nilai mean dari masing-masing komponen yaitu hue (H), 

saturation (S), dan value (V) dengan menggunakan Persamaan 3.1 sampai 

Persamaan 3.3 berikut ini : 

 ̅  
∑ ∑    

   
   

   
   

    
 (3.1) 

Keterangan : 

 ̅ = rata-rata dari nilai hue 

 



37 

 

 

 

  = panjang citra 

   = lebar citra 

i, j = posisi pikel 

    = nilai hue pada piksel i,j 

 

 ̅  
∑ ∑    

   
   

   
   

    
 (3.2) 

Keterangan : 

 ̅ = rata-rata dari nilai saturation 

  = panjang citra 

   = lebar citra 

i, j = posisi pikel 

    = nilai saturation pada piksel i,j 

 

 

 ̅  
∑ ∑    

   
   

   
   

    
 (3.3) 

Keterangan : 

 ̅ = rata-rata dari nilai value 

  = panjang citra 

   = lebar citra 

i, j = posisi pikel 

    = nilai value pada piksel i,j 

 

 

b. Menghitung kadar komponen HSV yang didapatkan dari hasil pembagian 

mean atau rata-rata masing-masing komponen dengan jumlah keseluruhan 

mean (jumlah mean seluruh komponen HSV). 

Nilai kadar masing-masing komponen HSV inilah yang menjadi fitur warna hasil 

ekstraksi. Hasil ekstraksi fitur dan ekstraksi warna selanjutnya akan digunakan 

pada proses berikutnya yaitu klasifikasi. 
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3.5 Normalisasi 

Normalisasi dilakukan kepada data setelah ekstraksi fitur sebelum 

dilakukan klasifikasi. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan rentang nilai 

atribut fitur yang akan digunakan saat proses klasifikasi. Proses normalisasi 

dilakukan dengan menggunakan metode Min-Max yang melakukan transformasi 

linear terhadap data asli dimana akan dilakukan pemetaan sebuah nilai dari atribut 

tertentu ke dalam rentang nilai [0, 1] dengan Persamaan 3.4. 

    
        
         

 (   )    (3.4) 

Keterangan : 

    hasil normalisasi 

    data awal 

      nilai data terkecil setiap atribut 

      nilai data terbesar setiap atribut 

 

 

3.6 Klasifikasi 

Proses klasifikasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 

metode k-nearest neighbor dimana yang akan menjadi inputan pada proses ini 

adalah hasil ekstraksi fitur tekstur dan hasil ekstraksi warna. Pada proses 

klasifikasi menggunakan k-nearest neighbor, citra akan diklasifikasikan 

berdasarkan jarak kedekatan antara fitur pada citra data uji/testing dengan fitur 

citra data latih/training yang telah diklasifikasikan ke dalam kelas tertentu. 

Langkah-langkah atau algoritma dalam melakukan klasifikasi menggunakan 

metode k-nearest neighbor digambarkan melalui diagram alir yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Proses klasifikasi dengan k-nn 

 

Pada Gambar 3.3 merupakan proses klasifikasi menggunakan metode k-nearest 

neighbor, dimana proses klasifikasi dimulai dengan memasukkan fitur-fitur citra 

hasil ekstraksi data latih yang kemudian dilakukan pelatihan dengan memasukkan 

seluruh fitur dan label target pada data latih. Setelah data latih berhasil disimpan 

dalam model dilanjutkan melakukan pengujian dengan memasukkan data fitur 

hasil ekstraksi dari data uji/testing lalu dilanjutkan dengan pemilihan nilai k 

sebagai parameter banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru / objek 

yang diuji. Setelah memilih nilai k sebagai jumlah tetanga terdekatnya, langkah 

berikutnya adalah menghitung jarak dengan persamaan euclidean distance yang 

terdapat pada Persamaan 2.20 antara data uji/testing terhadap data latih yang telah 

diklasifikasikan ke kelas tertentu dan setelah jarak telah diketahui, langkah 

berikutnya adalah melakukan pengurutan berdasarkan jarak yang paling dekat 
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(dari hasil terkecil hingga terbesar). Setelah hasil perhitungan jarak diurutkan, 

ambil data sebanyak k (mengambil tetangga terdekat sebanyak k). Setelah 

tetangga terdekat telah diketahui, tahapan terakhir adalah menentukan hasil 

klasifikasi berdasarkan label/kelas mayoritas dari tetangga terdekat. Pada 

penelitian ini citra yang akan diuji adalah citra yang tidak termasuk ke dalam data 

training. Terdapat beberapa macam pengujian yang akan dilakukan pada 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a) Pengujian dengan memasukkan nilai k yang bervariasi yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 

11 untuk melihat pengaruh nilai k dalam melakukan klasifikasi citra kain 

tapis Lampung berdasarkan ciri tekstur dan ciri warna dengan 

menggunakan gabungan dari semua hasil ekstraksi fitur tekstur pada 

setiap orientasi arah serta hasil ekstraksi fitur warna dalam melakukan 

klasifikasi berdasarkan hasil akurasi, presisi, dan recall yang dihasilkan. 

Dimana pada pengujian nilai k ini juga akan dilakukan pengujian 

pengaruh normalisasi terhadap hasil klasifikasi yaitu dengan 

membandingkan hasil klasifikasi dari data sebelum normalisasi dengan 

data setelah normalisasi. 

b) Pengujian pengaruh hasil ekstraksi warna HSV dengan membandingkan 

hasil nilai performance tanpa dan menggunakan hasil ekstraksi HSV.  

c) Pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh orientasi arah pada 

metode ekstraksi fitur tektur yaitu Gray Level Co-occurrence Matrix 

(GLCM) terhadap proses klasifikasi dimana terdapat empat orientasi arah 

yang akan dilakukan pada proses ekstraksi fitur tekstur dengan Gray 

Level Co-occurrence Matrix (GLCM) yaitu 0°, 45°, 90° dan 135°. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan satu persatu dari hasil 

ekstraksi fitur pada setiap orientasi arah yang digabungkan dengan hasil 

ekstraksi fitur warna dalam melakukan klasifikasi dengan menggunakan 

nilai k dengan akurasi terbaik hasil pengujian nilai k. 

 

3.7 Evaluasi Hasil 

Proses evaluasi hasil dilakukan dengan melihat hasil kinerja atau 

performance dari proses klasifikasi citra kain tapis. Terdapat beberapa parameter 
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yang akan digunakan untuk tolak ukur kinerja atau performance model klasifikasi 

yaitu hasil akurasi, presisi, dan recall dimana ketiganya diperoleh berdasarkan 

confusion matrix. Nilai akurasi, presisi, dan recall didapatkan berdasarkan 

persamaan yang terdapat pada bab sebelumnya yaitu pada pembahasan confusion 

matrix, dimana nilai akurasi didapatkan menggunakan Persamaan 2.21, nilai 

presisi didapatkan menggunakan Persamaan 2.22, dan nilai recall didapatkan 

menggunakan Persamaan 2.23. Seluruh hasil perhitungan akan direpresentasikan 

dalam bentuk grafik untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. 

 


