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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam implementasi aplikasi grafologi untuk menentukan kepribadian 

menggunakan metode backpropagation digunakan metode penelitian sebagai 

berikut. 

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data diawali dengan mempelajari literatur, seperti buku, laporan 

dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan latar belakang masalah. Teori yang 

menjadi dasar dan metode yang digunakan dalam penelitian ditemukan melalui 

studi kepustakaan. 

2. Pengumpulan Data 

Aplikasi membutuhkan data pelatihan untuk dapat mengenali tulisan tangan 

yang diuji. Data pelatihan dikumpulkan dari artikel, jurnal, ataupun karya 

ilmiah. 

3. Perancangan Jaringan Saraf Tiruan 

Arsitektur yang digunakan pada jaringan syaraf ditentukan, seperti jumlah layer 

yang digunakan, penggunaan hidden layer, jumlah keluaran, fungsi, dan atribut 

lain yang diperlukan agar mendapatkan hasil akurat. 

4. Perancangan Aplikasi 

Aplikasi diimplementasikan menggunakan algoritma backpropagation 

menggunakan Microsoft Visual Studio 2015. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah C# dan database MySQL. Aplikasi dapat melakukan 
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pelatihan dan pengujian data yang memberikan hasil kepribadian dengan 

mencocokannya pada database. 

5. Implementasi 

Rancangan aplikasi yang telah dibuat dituangkan melalui penulisan kode 

program. 

6. Uji Coba dan Evaluasi 

Aplikasi yang sudah dibuat dilakukan uji coba. Hasil keluaran yang belum 

akurat dilakukan perbaikan. 

7. Penulisan Skripsi 

Dokumentasi dari aplikasi, seperti perancangan, pembuatan, hasil, dan uji coba 

dari aplikasi yang dibuat. 

 

 

3.2 Perancangan Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan yang digunakan memiliki lapisan input (X) sejumlah panjang 

dikalikan dengan lebar ukuran gambar ditambah 1 untuk nilai bias. Sedangkan 

lapisan hidden (Z) terdiri dari satu lapisan dan n unit ditambah 1 untuk bias. Jumlah 

unit hidden ditentukan melalui uji coba. Lapisan output (Y) terdiri dari n unit 

sejumlah dengan data training yang digunakan. Fungsi aktivasi yang digunakan 

adalah sigmoid biner dengan learning rate 0.1 yang telah diuji sebagai hasil terbaik 

melalui Personality Analysis Based On Letter t Using Backpropagation Neural 

Network yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung dalam International 

Conference on Electrical Engineering and Informatics. Gambar 3.1 menunjukkan 

arsitektur jaringan yang digunakan.
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Gambar 3.1 Arsitektur jaringan 

Kondisi penghentian saat melakukan pelatihan data adalah sebagai berikut. 

1. Nilai Mean Square Error yang dijelaskan pada persamaan 2.12 mencapai 0.002. 

Batasan nilai error digunakan pada jurnal Handwritten Recognition with Neural 

Network dengan akurasi sebesar 91.5% (Jareanpon, 2006). 

2. Jumlah pengulangan atau epoch mencapai 10.000. Batas maksimal epoch 

digunakan pada jurnal Handwritten Jawanese Character Recognition System 

Using Backpropagation (Asriani, 2009). 

 

3.3 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi dilakukan terlebih dahulu untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan yang rumit dan sulit dipecahkan. Selain itu, 

perancangan juga mempermudah penerapan alur dan pemahaman aplikasi. 

Perancangan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
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3.3.1 Data Flow Diagram 

Aplikasi memiliki empat entitas yaitu peserta tes, pengguna aplikasi yaitu 

tester, dictionary, dan training set. Peserta tes adalah calon pegawai yang menulis 

sebuah paragraph berisi empat baris tulisan, lalu di-scan oleh tester. Hasil scan 

dimasukkan secara langsung untuk menampilkan marjin dan spasi. Sedangkan 

huruf t harus dipotong terlebih dahulu secara manual dari file yang masih utuh.  

Dictionary yang digunakan untuk membagi kategori pola huruf t adalah 

Handwriting Analysis Dictionary (Anonim, 2003). Sedangkan, kategori marjin 

menggunakan ukuran default dari besarnya persentase ukuran kertas (Vita, 2016). 

Spasi antar kalimat dikategorikan berdasarkan besarnya ukuran huruf dan spasi 

(Ludvianto, 2011). Gambar 3.2 menunjukkan diagram konteks aplikasi grafologi 

dalam menentukan kepribadian.  

 

 

Gambar 3.2 Diagram Konteks 
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Gambar 3.3 Diagram Aliran Data Tingkat 1 
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Gambar 3.4 Diagram Aliran Data Tingkat 2 
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Gambar 3.3 menunjukkan diagram aliran data tingkat 1. Terdapat dua proses 

utama pada aplikasi yaitu pelatihan pola huruf t dan menentukan marjin, spasi, dan 

huruf t. Proses pelatihan mengolah data yang diterima menggunakan algoritma 

backpropagation dan menghasilkan bobot pada setiap lapisan yaitu preinput dan 

hidden lalu disimpan pada database untuk selanjutnya digunakan untuk menguji 

pola huruf t. Gambar 3.4 menunjukkan diagram aliran data tingkat 2. Pembagian 

kategori yang bersumber dari dictionary disimpan pada database beserta 

keterangannya. Bitmap paragraf digunakan untuk menentukan bentuk marjin kiri, 

kanan, dan atas serta kategori spasi tulisan. Pola huruf t yang sudang dipotong 

mencari jenis pola yang paling sesuai berdasarkan beban yang didapatkan dari 

pelatihan data. Pengujian menghasilkan id huruf t. Id tersebut dijadikan acuan untuk 

mendapatkan keterangan masing-masing atribut huruf t yaitu bentuk, panjang, 

vertikal, horizontal palang, dan bentuk kail pada huruf t.  

 

3.3.2 Flowchart 

Simbol yang digunakan untuk pembuatan flowchart adalah standard dari 

American National Standard Institute (ANSI) yang digunakan tahun 1960 hingga 

sekarang. 

A. Flowchart Halaman Utama 

Aplikasi saat dijalankan menampilkan beberapa pilihan menu yaitu untuk 

memulai aplikasi, melatih pola huruf t, melihat bantuan, dan menampilkan kredit. 

Menu kredit menampilkan informasi tentang pembuat aplikasi. Sedangkan, menu 

bantuan menampilkan cara menggunakan pengujian data untukdapat mengetahui 

kepribadian pengguna. Gambar 3.5 menunjukkan flowchart halaman utama.
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Gambar 3.5 Flowchart Halaman Utama 

B. Flowchart Menu Mulai 

Gambar 3.6 menunjukkan pilihan menu mulai. Pengguna dapat memilih citra 

yang selanjutnya ditentukan kategori marjin, spasi, dan huruf t. Citra yang dipilih 

harus dalam format .JPG dan di-resize menjadi berukuran 320x443 px. Selanjutnya, 

citra diubah menjadi warna hitam putih agar dapat ditentukan titik koordinat awal 

dan akhir dari bentuk paragraf penulis. Titik koordinat y awal menentukan besarnya 

ukuran marjin atas dan ditampilkan pada form.
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Gambar 3.6 Flowchart Menu Mulai 

C. Flowchart paragraf 

Kategori untuk marjin dan spasi ditentukan dari citra paragraf. Berikut adalah 

beberapa tahapan yang dilakukan untuk menentukan kategori masing-masing. 

C.1 Flowchart Binerisasi 

Gambar 3.7 menunjukkan flowchart mengubah gambar menjadi berwarna 

hitam putih. Setiap pixel gambar nilai RGB nya dibandingkan dengan 128. Jika 

lebih besar, pixel diubah menjadi warna putih dan jika lebih kecil, pixel diubah 

menjadi warna hitam. 
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Gambar 3.7 Flowchart preprocessing: grayscale dan binerisasi 

C.2 Flowchart Koordinat X dan Y awal 

 

Gambar 3.8 menunjukkan flowchart untuk menentukan koordinat X dan Y 

awal dari paragraf penulis. Marjin atas dapat diketahui dengan mencari titik y awal. 

Titik y merupakan letak pixel dilihat dari panjang citra. Titik y awal adalah letak 

pixel hitam yang pertama kali ditemukan. Sedangkan, titik x mewakili letak pixel 

dari lebar citra.
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Gambar 3.8 Flowchart Koordinat X dan Y Awal 

C.3 Flowchart Koordinat X dan Y Akhir 

Gambar 3.9 menunjukkan flowchart dalam menentukan koordinat X dan Y 

akhir. Titik koordinat tersebut digunakan untuk memotong bitmap sebelumnya 

yang masih utuh sehingga pixel citra dapat dibaca oleh aplikasi dengan lebih efisien 

dan cepat.  
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Gambar 3.9 Flowchart Koordinat X dan Y Akhir  

C.4 Flowchart Menentukan Jumlah Baris, Spasi, dan Marjin 

Gambar 3.10 menunjukkan subproses dalam menentukan jumlah baris, spasi, 

dan marjin. Jumlah baris harus diketahui karena marjin hanya dapat ditentukan jika 

terdapat minimal empat baris tulisan pada paragraf. Sedangkan, jumlah spasi 

dibutuhkan untuk menentukan kategori spasi penulis. Setiap baris memiliki 

koordinat awal yang disimpan pada array flag_titik_x[] dan flag_titik_y[] 

menentukan bentuk marjin.
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Gambar 3.10 Flowchart Menentukan Jumlah Baris, Spasi, dan Marjin 
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C.5 Flowchart Kategori Marjin 

Gambar 3.11 menunjukkan flowchart untuk menentukan kategori marjin kiri. 

Koordinat setiap awal baris dibandingkan dengan baris selanjutnya sehingga dapat 

ditentukan bentuk antar baris apakah sejajar, naik, atau turun dan disimpan dalam 

array status. Status dari marjin dijadikan acuan menentukan jenis marjin. Setelah 

diketahui jenis marjin, keterangan diambil dari database dan ditampilkan ke sistem. 

Marjin kanan memiliki alur yang serupa. Perbedaannya hanya koordinat yang 

dibandingkan adalah akhir dari setiap baris tulisan. 

 

Gambar 3.11 Flowchart Kategori Marjin  

C.6 Flowchart Kategori Spasi 

Gambar 3.12 menunjukkan flowchart menentukan kategori spasi. Keempat 

baris tulisan dihitung sehingga didapatkan tiga perbedaan antar baris. Jika 

perbedaan tidak terlalu besar, spasi dianggap seimbang. Kategori spasi kemudian 

ditentukan dan keterangan diperoleh dari database.
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Gambar 3.12 Flowchart Kategori Spasi  

D. Flowchart Pola Huruf t 

Pengenalan pola huruf t dilakukan dengan memasukkan input berupa gambar 

huruf t yang sudah dipotong secara manual. Berikut adalah beberapa tahap yang 

dilakukan agar huruf t yang dimasukkan dapat dikenali dengan benar. 

D.1 Flowchart Menguji Pola 

Gambar 3.13 menunjukkan flowchart uji pola pada huruf t. Tahap pertama 

yang dilakukan saat menguji pola adalah melakukan propagasi maju. Jumlah unit 

pada lapisan output merupakan jumlah jenis kategori huruf t pada data pelatihan. 

Jenis pola huruf t ditentukan dari nilai output tertinggi pada lapisan output yaitu 

jumlah pixel hitam terbanyak yang ditemukan pada data pelatihan. 
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Gambar 3.13 Flowchart Menguji Pola Huruf t  

D.2 Flowchart Menu Pelatihan 

Gambar 3.14 menunjukkan flowchart saat menekan button menu pelatihan. 

Setiap pola disimpan pada direktori dengan format .bmp. Saat melakukan pelatihan 

data, terdapat method asinkron untuk menampilkan jumlah pengulangan dan jumlah 

error selama proses pelatihan berlangsung.  
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Gambar 3.14 Flowchart Menu Pelatihan 
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D.3 Flowchart Mengubah Bitmap Menjadi Matriks 

Gambar 3.15 menunjukkan flowchart pengubahan pixel gambar huruf t 

menjadi matriks. Pixel disimpan pada array berukuran panjang dikali lebar gambar. 

Setiap pixel diubah menjadi warna hitam atau putih dan disimpan kembali ke 

training set.  

 

 

Gambar 3.15 Flowchart Mengubah Bitmap Menjadi Matriks  

D.4 Flowchart Membuat JST 

Gambar 3.16 menunjukkan flowchart proses pembuatan arsitektur jaringan 

saraf tiruan. Inisialisasi beban untuk setiap lapisan dilakukan secara random dengan 

nilai bilangan acak kecil. Nama setiap pola huruf t dijadikan nilai dari setiap node 

pada lapisan output. Gambar 3.17 menunjukkan flowchart saat pelatihan data 

dimulai yang terdiri dari 3 tahap, yaitu propagasi maju, mundur, dan perubahan 

bobot. Bobot akhir disimpan pada database untuk selanjutnya digunakan pada 

pengenalan pola.
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Gambar 3.16 Flowchart Membuat JST 

D.5 Flowchart Memulai Pelatihan Data  

Pelatihan data melakukan tiga tahap utama yaitu propagasi maju, mundur, dan 

menghitung faktor kesalahan untuk mengubah bobot. Pelatihan terus dilakukan 

hingga nilai error mencapai batasan yang ditentukan yaitu 0.002 ataupun melebihi 

jumlah pengulangan maksimum yaitu 10.000 epoch. Setiap lima kali pengulangan, 

jumlah error (MSE) dan pengulangan ditampilkan. Pelatihan data menghasilkan 

bobot terbaik yang selanjutnya disimpan di database. Bobot tersebut digunakan 

pada pengujian pola sehingga proses pelatihan data tidak perlu dilakukan berulang 

kali. Gambar 3.17 menunjukkan proses pelatihan data.
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Gambar 3.17 Flowchart Memulai Pelatihan Data  
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D.6 Flowchart Propagasi Maju 

Gambar 3.18 menunjukkan flowchart propagasi maju. Nilai setiap unit input 

merupakan nilai setiap pixel pada gambar. Total input pada lapisan input dijadikan 

input untuk lapisan selanjutnya, begitu pula dengan total input pada lapisan hidden. 

Setiap input tersebut dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan untuk selanjutnya 

dimasukkan ke dalam rumus perhitungan output. 

 

 

Gambar 3.18 Flowchart Propagasi Maju  

D.7 Flowchart Propagasi Mundur 

Gambar 3.19 menunjukkan flowchart tahap propagasi mundur. Faktor 

kesalahan setiap lapisan dihitung lalu dijadikan acuan untuk meng-update bobot 

berdasarkan laju pembelajaran yang ditentukan.
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Gambar 3.19 Flowchart Propagasi Mundur 

D.9 Flowchart Perhitungan Mean Square Error 

 

Gambar 3.20 menunjukkan flowchart perhitungan error atau MSE 

menggunakan rumus pada persamaan 2.12. 

 

Gambar 3.20 Flowchart Menghitung Error 
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3.3.3 Entity Relationship Diagram 

Hubungan antar data pada database dijelaskan melalui Gambar 3.21. 

  

 

Gambar 3.21 Entity Relationship Diagram 

Setiap pola yang ada di data training memiliki id jenis atribut yang disimpan 

pada tabel huruf t. Setiap jenis atribut memiliki keterangan kepribadian yang 

berbeda dan disimpan pada setiap tabel masing-masing atribut yang dibedakan 

dengan id jenis atribut tersebut.
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Gambar 3.22 Skema Database 

 

Berikut adalah detil tabel yang terdapat pada database. Tabel 3.1 

menunjukkan tabel bentuk_kail yang berisi keterangan bentuk kail pada huruf t. 

 

Tabel 3.1 Struktur tabel bentuk_kail 

Nama Tabel: bentuk_kail 

Primary Key: id_bentuk 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_bentuk int(11) Primary key 

bentuk_kail varchar(15) Bentuk kail huruf ‘t’ 

Ket varchar(255) Keterangan  

 

 

Tabel 3.2 menunjukkan tabel bentuk_palang yang menampung jenis dan 

keterangan bentuk palang pada huruf t. 
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Tabel 3.2 Struktur tabel bentuk_palang 

Nama Tabel: bentuk_palang 

Primary Key: id_bentuk 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_bentuk_palang int(11) Primary key 

bentuk_palang varchar(15) Bentuk palang huruf ‘t’ 

Ket varchar(255) Keterangan  

 

Tabel 3.3 menunjukkan tabel hor_palang yang menampung jenis dan 

keterangan letak palang secara horizontal pada huruf t. 

 

Tabel 3.3 Struktur tabel hor_palang 

Nama Tabel: hor_palang 

Primary Key: id_hor 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_hor int(11) Primary key 

palang_hor varchar(15) Letak horizontal palang huruf ‘t’ 

Ket varchar(255) Keterangan  

 

Tabel 3.4 menunjukkan tabel ver_palang yang menampung jenis dan 

keterangan letak palang secara vertikal pada huruf t. 

 

Tabel 3.4 Struktur tabel ver_palang 

Nama Tabel: ver_palang 

Primary Key: id_ver 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_ver int(11) Primary key 

palang_ver varchar(15) Letak vertikal palang huruf ‘t’ 

Ket varchar(255) Keterangan  

 

Tabel 3.5 menunjukkan tabel panjang_palang yang menampung jenis dan 

keterangan panjang palang pada huruf t. 
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Tabel 3.5 Struktur tabel panjang_palang 

Nama Tabel: panjang_palang 

Primary Key: id_panjang 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_panjang int(11) Primary key 

panjang_palang varchar(15) Panjang palang huruf ‘t’ 

Ket varchar(255) Keterangan  

 

Tabel 3.6 menunjukkan tabel huruf_t yang menampung id setiap atribut. 

  

Tabel 3.6 Struktur tabel huruf_t 

Nama Tabel: huruf_t 

Primary Key: id_panjang 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_pola int(255) Primary key 

id_bentuk int(10) Id bentuk kail 

id_bentuk_palang int(10) Id bentuk palang 

id_hor int(10) Id letak horizontal palang 

id_ver int(10) Id letak vertikal palang 

id_panjang int(10) Id panjang palang 

Terdapat beberapa tabel yang digunakan tetapi tidak terdapat pada Entity 

Relationship Diagram. Tabel 3.7 menunjukkan tabel layer_hidden yang 

menyimpan bobot setiap unit lapisan hidden ke lapisan output. 

Tabel 3.7 Struktur tabel layer_hidden 

Nama Tabel: layer_hidden 

Primary Key: - 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_hidden int(255) Id node lapisan hidden 

id_output int(255) Id node lapisan output 

beban double Beban 

 

Tabel 3.8 menunjukkan tabel layer_preinput yang menyimpan beban setiap 

node pada lapisan preinput yang terhubung dengan lapisan hidden.
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Tabel 3.8 Struktur tabel layer_preinput 

Nama Tabel: layer_preinput 

Primary Key: - 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id_preinput int(255) Id node lapisan preinput 

id_input int(255) Id node lapisan input 

beban Double Beban 

 

Tabel 3.9 menunjukkan tabel marjin yang menyimpan jenis marjin 

berdasarkan tiga perbedaan dari posisi antar kalimat. 

 

Tabel 3.9 Struktur tabel marjin 

Nama Tabel: marjin 

Primary Key: id 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id int(11) Primary key 

beda_1 varchar(20) Jenis perbedaan pertama 

beda_2 varchar(20) Jenis perbedaan kedua 

beda_3 varchar(20) Jenis perbedaan ketiga 

ket_marjin varchar(20) Keterangan marjin 

 

Tabel 3.10 menunjukkan tabel keterangan yang menyimpan keterangan 

kepribadian dari jenis marjin serta spasi. 

 

Tabel 3.10 Struktur tabel keterangan 

Nama Tabel: keterangan 

Primary Key: id 

Foreign Key: - 

Nama Tipe Deskripsi 

id int(11) Primary key 

jenis varchar(50) Jenis atribut (spasi / marjin) 

kategori varchar(50) Kategori 

ket1 varchar(255) Keterangan positif 

ket2 varchar(255) Keterangan negatif 
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3.4 Sketsa Layar 

Tahap desain dilakukan dengan membuat mockup. Perancangan antarmuka 

digunakan sebagai acuan agar aplikasi tidak menyimpang dari tujuan awal 

 

3.4.1 Mockup Halaman Aplikasi 

Gambar 3.23 menunjukkan sketsa layar untuk halaman utama dengan 

keterangan sebagai berikut. 

1. Button mulai: menampilkan halaman pengujian data. 

2. Button latih data: menampilkan halaman pelatihan data. 

3. Button bantuan: menampilkan halaman bantuan. 

4. Button Kredit: menampilkan pesan popup mengenai pembuat aplikasi. 

5. Button keluar: keluar dari aplikasi. 

 

 

Gambar 3.23 Rancangan Halaman Utama  
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3.4.2 Mockup Halaman Pengujian Data 

Gambar 3.24 menunjukkan sketsa layar untuk memasukkan file dan tabpage 

untuk atribut spasi. Dengan keterangan sebagai berikut. 

Nomor 1: textbox untuk path dari file citra yang dipilih. 

Nomor 2: button pilih untuk memasukkan file citra dalam format .jpg. 

Nomor 3: picture box tampilan file citra yang dimasukkan. 

Nomor 4: picture box yang memotong bentuk paragraf citra. 

Nomor 5: picture box yang menampilkan gambar dari kategori spasi. 

Nomor 6: label yang mencantumkan jenis spasi. 

Nomor 7: label yang menampilkan keterangan berdasarkan jenis spasi. 

 

 

Gambar 3.24 Rancangan Halaman Pengujian 
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Gambar 3.25 menunjukkan sketsa layar untuk tabpage marjin. Dengan 

keterangan sebagai berikut. 

Nomor 1: picture box yang memotong bentuk paragraf citra. 

Nomor 2: picture box yang menampilkan gambar untuk kategori marjin atas.  

Nomor 3: label yang menampilkan jenis marjin atas dan keterangannya. 

Nomor 4: picture box yang menampilkan gambar untuk kategori marjin kiri.  

Nomor 5: label yang menampilkan jenis marjin kiri dan keterangannya. 

Nomor 6: picture box yang menampilkan gambar untuk kategori marjin kanan.  

Nomor 7: label yang menampilkan jenis marjin kanan dan keterangannya. 

 

 

Gambar 3.25 Rancangan Tabpage Marjin 
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Gambar 3.26 menunjukkan sketsa tabpage huruf t dengan keterangan sebagai 

berikut. 

Nomor 1: textbox untuk path dari file citra yang dipilih. 

Nomor 2: button pilih untuk memasukkan file citra dalam format .jpg. 

Nomor 3: picture box yang menampilkan huruf t yang dimasukkan. 

Nomor 4: picture box yang menampilkan gambar kategori huruf t. 

Nomor 5: label yang menampilkan jenis atribut huruf t dan keterangannya. 

 

 

Gambar 3.26 Rancangan Tabpage Huruf t 

 

3.4.3 Mockup Halaman Pelatihan Data 

Gambar 3.27 menunjukkan sketsa layar untuk pelatihan data dengan 

keterangan sebagai berikut. 

Nomor 1: textbox untuk keterangan proses saat pelatihan berlangsung. 

Nomor 2: label timer menghitung waktu selama pelatihan data. 

Nomor 3: label error menampilkan perubahan error hingga target terpenuhi.
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Nomor 4: label jumlah pengulangan menampilkan pengulangan hingga pelatihan 

data berhasil atau mencapai batas maksimum pengulangan. 

 

Gambar 3.27 Rancangan Halaman Pelatihan Data  

 

3.4.4 Mockup Halaman Bantuan 

Gambar 3.28 menunjukkan sketsa layar untuk halaman bantuan dengan 

keterangan sebagai berikut. 

Nomor 1: picture box yang menampilkan tutorial aplikasi. 

Nomor 2: button untuk kembali ke langkah sebelumnya. 

Nomor 3: button untuk langkah selanjutnya. 

 

 

Gambar 3.28 Halaman Bantuan 
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