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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

         Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

dimana penelitian ini dirancang untuk aplikasi di sistem operasi Android 

yang dikhususkan untuk identifikasi warna berdasarkan gambar yang 

diambil menggunakan fasilitas kamera Android. Selain itu, juga sebagai 

pembanding yang nantinya dapat berkontribusi dalam penelitian lebih 

lanjut antara tiga model warna, yaitu RGB, CMYK, dan HSV. 

3.1.1. Flow Chart 

Seperti pada Gambar 3.1, program diawali dengan memanggil 

fungsi onCreate() digunakan untuk deklarasi variabel dan juga membuat 

user interface ketika aplikasi dipanggil. Dilanjutkan dengan onStart() untuk 

memulai activity ke user. onResume() digunakan ketika sudah ada 

interaksi dengan user. Didalamnya terdapat animasi untuk menambah 

desain aplikasi. 

          Selanjutnya, aplikasi mengakses kamera smartphone Android user. 

Ketika user mengambil gambar, gambar akan diproses untuk mendeteksi 

warna yang ada di gambar dengan model warna HSV dan dikonversi ke 

RGB dan CMYK. Hasil pemrosesan tersebut ditampilkan ke user. 
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Gambar 3.1. Flow Chart 
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3.1.2. Diagram Blok 

 

Gambar 3.2. Diagram Blok 

 Diagram blok dari aplikasi, seperti pada Gambar 3.2, berupa 

masukan, proses dan keluaran. Masukkan berupa gambar yang diambil 

dengan kamera ponsel pintar pengguna. Proses yang dilakukan ialah 

melakukan konversi warna berdasarkan bagian dari gambar yang dipilih 

pengguna, baik dengan model warna RGB, HSV maupun CMYK. 

Sementara itu, keluaran yang dihasilkan ialah menampilkan hasil dari 

proses tersebut ke pengguna. 

3.2. Instrumen Penelitian 

      Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah smartphone atau 

tablet yang menggunakan sistem operasi Android. Juga software Eclipse 

yang digunakan untuk programming aplikasi. 
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3.3.  Waktu dan Tempat Penelitian 

        Penelitian dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara di bulan 

September 2014 sampai dengan April 2015.  

3.4.  Pengumpulan Data Penelitian 

        Data penelitian dapat diperoleh setelah melakukan uji coba 

terhadap aplikasi di ponsel dengan sistem operasi Android. Ponsel 

mengambil gambar dan aplikasi memroses gambar untuk mengetahui 

warna dari objek yang ada di dalam gambar, juga menampilkan 

perbandingan HSV, RGB dan CMYK berdasarkan nilai yang dihasilkan 

dan juga pembulatan nilai. 
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