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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 Media Pembelajaran 

a. Pengertian 

Smaldino (2015: 10) mengatakan “a medium (plural, media) is a means of 

communication and source of information. Derived from the Latin word meaning 

‘between’ the term refers to anything that carries information between a source and 

a receiver”. Pengertian media dalam pembelajaran adalah semua peralatan dan bahan 

yang digunakan oleh pengajar atau pendidik guna mengolah kembali setiap informasi 

atau pesan untuk disampaikan kepada peserta didik. 

Menurut Gagne (1992: 208) media pembelajaran adalah “the physical means 

by which an instructional message is communicated”. Pengertian ini menjelaskan 

bahwa semua buku teks, trainer, program TV, komunikasi instruktur, serta semua hal 

yang dapat memberikan pesan atau informasi termasuk ke dalam jenis media. 

Menurut Angkowo dan Kosasih (2007: 10) menjelaskan bahwa media adalah 

segala hal yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga menumbuhkan 

minat, perhatian dan kemauan siswa agar dapat melibatkan diri dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa media pembelajaran 

harus mampu memberikan manfaat positif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa media pembelajaran 

mempunyai ciri khas sebagai medium untuk menyalurkan informasi maupun pesan 

dari pengajar kepada peserta didik atau siswa. Media pembelajaran dapat berbentuk 

fisik maupun non fisik, dengan titik berat utama untuk menyampaikan informasi 
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kepada peserta didik. Nilai kebermanfaatan sebuah media pembelajaran terdapat pada 

bagaimana media itu dapat menumbuhkan stimulus positif kepada peserta didik untuk 

dapat termotivasi dalam belajar. 

 

b. Fungsi dan Manfaat Media 

Arsyad (2010: 29) menjelaskan bahwa media membawa penguruh yang 

signifikan dan manfaat tertentu dalam proses pembelajaran. Secara lebih lanjut, 

manfaat tersebut terbagi dalam beberapa poin di bawah ini: 

1) Media pembelajaran memberikan kejelasan dalam penyajian pesan dan 

informasi sehingga memberikan hasil positif pada proses dan hasil belajar. 

2) Melalui media pembelajaran, minat dan perhatian siswa dapat ditingkatkan 

sehingga menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan memungkinkan 

siswa untuk belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

3) Melalui media pembelajaran, peserta didik mendapatkan pengalaman yang 

sama tentang kejadian-kejadian di sekitarnya dan berinteraksi langsung 

dengan sekitarnya.  

Levie dan Levie (1975: 83) menjelaskan bahwasanya media pembelajaran 

dalam bentuk visual memiliki empat fungsi, yaitu atensi, afektif, kognitif dan 

kompensatoris. Secara lebih lanjut, keempat fungsi tersebut dijabarkan sebagai 

berikut. 

1) Fungsi atensi pada media pembelajaran merupakan fungsi yang terutama, 

yaitu media dapat menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik 

kepada informasi atau pesan yang ditampilkan secara visual berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 



9 

 

2) Fungsi afektif ditunjukkan dengan kenyamanan peserta didik ketika 

menggunakan media visual. 

3) Fungsi kognitif pada media pembelajaran yang dimaksud adalah 

penggunaan lambang visual atau gambar yang mempermudah untuk 

mencapai tujuan yaitu memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung secara visual. 

4) Fungsi kompensatoris adalah media pembelajaran dapat memberikan 

konteks atau inti dari informasi yang akan disampaikan melalui media 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengorganisasikan dan 

mengingat kembali informasi tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fungsi media pembelajaran 

adalah menyalurkan informasi mengenai materi pembelajaran kepada peserta didik 

dengan mudah dan jelas. Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat menarik 

minat dan perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran tersebut. 

 

c. Evaluasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang telah dibuat dan digunakan perlu dilakukan 

evaluasi, hal ini bertujuan untuk mengukur apakah media tersebut telah mencapai 

tujuan-tujuan yang ditetapkan atau tidak. Evaluasi media pembelajaran diukur 

berdasarkan efektivitas dan efisiensi suatu bahan ajar. Arsyad (2010: 174) 

mengemukakan tujuan evaluasi media pembelajaran, yaitu:   

1) Penentuan efektivitas media pembelajaran. 

2) Penentuan media pembelajaran dapat diperbaiki atau ditingkatkan. 

3) Penetapan cost-effective dilihat dari hasil belajar siswa. 
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4) Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan tepat untuk proses 

pembelajaran. 

5) Penentuan isi pembelajaran sudah tepat untuk disajikan dalam bentuk 

media pembelajaran tertentu. 

6) Kemampuan pengajar dalam penggunaan media pembelajaran.  

Walker dan Hess (1984:206) menjelaskan terdapat tiga kriteria dalam 

mengevaluasi media pembelajaran, yaitu: 

1) Kualitas isi dan tujuan meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, 

keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan 

situasi siswa. 

2) Kualitas instruksional meliputi memberikan kesempatan belajar, 

memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas 

pembelajaran, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas 

sosial interaksi pembelajaran, kualitas tes dan penilaian, dapat memberi 

dampak bagi siswa, dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajaran.  

3) Kualitas teknis meliputi keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan 

atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan 

program, kualitas pendokumentasian. 

 

 Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

a. Pengertian Jaringan Syara Tiruan 

Articial neural networks are relatively crude electronic models based on the 

neural structure of the brain (Anderson, 1992:2). Jaringan Syaraf  Tiruan (JST) 

merupakan gambaran atau contoh buatan dari otak manusia yang mencontohkan 
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proses pembelajaran (Rahmahwati, 2017). Shanmuganathan (2016:4) menjelaskan 

bahwa JST menggunakan proses matematis untuk memproses sinyal, forecasting dan 

klasifikasi suatu obyek.  

 
Gambar 1. Konsep Dasar Jaringan Syaraf Tiruan (Sumber: Gupta, 2007) 

 

JST merupakan gambaran umum model matematis dengan asumsi:  

a. Informasi diproses pada neuron. Neuron (sel syaraf) mempunyai inti sel yang 

bertugas untuk memproses informasi tersebut. Informasi yang telah diproses 

akan diberikan ke dendrit. 

b. Informasi hasil olahan digunakan sebagai masukan untuk neuron yang lain, 

dalam hal ini antar sel dihubungkan oleh dendrit dan dipertemukan dengan 

sinapsis. Informasi tersebut berupa rangsangan untuk diterima oleh sel lain.  

c. Setiap penghubung dari masing-masing elemen memiliki bobot atau bias 

yang akan mempengaruhi informasi tersebut. 

d. Setiap neuron terdapat fungsi aktivasi pada masing-masing masukan untuk 

menentukan keluaran. 

e. Hasil keluaran akan dibandingan dengan threshold atau nilai ambang. 

Kriteria kelayakan model JST ditentukan oleh:  

a. Pola antar neuron (arsitekur jaringan). 

b. Metode untuk menentukan dan mengubah bobot. 

c. Fungsi aktivasi JST. 
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b. Komponen Jaringan Syaraf Tiruan 

Meskipun terdapat beberapa jenis jaringan syaraf, namun hampir keseluruhan 

mempunyai bagian yang sama. Jaringan syaraf terbentuk dari neuron-neuron dan 

memiliki koneksi atau hubungan antar neuron. Neuron akan mengolah informasi yang 

diterimanya untuk kemudian akan disalurkan kembali informasi yang telah diolah ke 

neuron yang lain. Hubungan antara neuron disebut sebagai bobot, dimana bobot juga 

menyimpan informasi yang telah diolah pada neuron. Gambar 2 di bawah ini 

menunjukkan model jaringan syaraf tiruan. 

 

Gambar 2. Model Jaringan Syaraf Tiruan 

Neuron-neuron dikumpulkan berdasarkan lapisannya atau yang biasa disebut 

dengan lapisan neuron (neuron layers). Pada beberapa model jaringan syaraf tiruan 

terdapat beberapa lapisan neuron, hal ini sesuai dengan desain dan kebutuhan 

pelatihan pada JST. Lapisan tersembunyi (hidden layer) adalah lapisan yang terdapat 

di antara lapisan masukan sampai keluaran pada JST. Lapisan tersembunyi 

digunakan untuk menyalurkan informasi dari lapisan neuron ke lapisan keluaran. 

Terdapat dua jenis alogoritma pembelajaran yang dikenal dalam JST, dimana 

algoritma ini akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Algoritma tersebut 

adalah algoritma maju dan mundur, artinya proses pembelajaran akan mulai dari 

masukan (maju) atau keluaran (mundur). Gambar 3 menunjukkan jaringan syaraf 

dengan 2 lapisan. 
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Gambar 3. Jaringan Syaraf Tiruan 3 Lapisan (Sumber: Puspitaningrum, 2006) 

 

c. Arsitektur Jaringan 

Neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan mempunyai pola aktivasi 

yang sama. Faktor utama dalam penentuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan 

bobotnya. Ketika salah satu neuron pada lapisan tertentu dihubungkan dengan lapisan 

lainnya, maka semua neuron pada lapisan tersebut harus dihubungan dengan semua 

neuron pada lapisan yang lain. Sebagai contoh, semisal neuron pada lapisan 

tersembunyi dihubungkan pada lapisan keluaran, maka semua neuron pada lapisan 

tersembunyi harus dihubungkan dengan neuron pada lapisan keluaran. Terdapat 

beberapa jenis arsitektur JST, antara lain: 

1) Jaringan dengan lapisan tunggal (Single Layer Net) 

Jaringan dengan lapisan tunggal hanya menerima neuron pada lapisan masukan 

kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi lapisan keluaran tanpa 

harus melalui lapisan tersembunyi. Gambar 4 memperlihatkan lapisan masukan 

memiliki 3 neuron, yaitu X1, X2 dan X3, sedangkan pada lapisan keluaran 

memiliki 2 neuron yaitu Y1 dan Y2. Neuron-neuron pada kedua lapisan saling 
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berhubungan. Seberapa besar hubungan antara 2 neuron ditentukan oleh bobot 

yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output.  

 
Gambar 4. Jaringan Syaraf dengan Lapisan Tunggal (Sumber: Puspitaningrum, 2006) 

 

2) Jaringan dengan banyak lapisan (Multilayer Net) 

Jaringan dengan banyak lapisan mempunyai beberapa lapisan tersembunyi yang 

terletak diantara lapisan masukan dan lapisan keluaran (Gambar 5). Biasanya 

terdapat bobot yang berada diantara dua lapisan. Salah satu keuntungan 

menggunakan arsitektur jaringan dengan banyak lapisan adalah adalah dapat 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih sulit dibandingkan dengan 

lapisan tunggal. Namun demikian, salah satu kekurangannya adalah rumitnya 

algoritma yang digunakan pada arsitektur ini. 

 
Gambar 5. Jaringan Syaraf dengan Banyak Lapisan (Sumber: Puspitaningrum, 2006) 
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3) Jaringan dengan lapisan kompetitif (competitive layer net) 

Biasanya hubungan antar masing-masing neuron tidak ditunjukkan pada lapisan 

kompetitif di arsitektur jenis ini. Gambar 6 menunjukkan salah satu contoh 

arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot -ƞ. 

 
Gambar 6 Jaringan Syaraf dengan Lapisan Kompetitif (Sumber: Puspitaningrum, 2006) 

 

 Penelitian Pengembangan 

Menurut Gall (2003: 3) “educational research and development is a 

process used to develop and validate educational product". Richey (2007:1) 

menyebutkan bahwa “the systematic study of design, development dan evaluation 

processes with the aim of establishing an empirical basis for the creation of 

instructional and noninstructional products dan tools and new or enhanced 

models that govern their development”. Menurut Sugiyono (2012:407) metode 

penelitian dan pengembangan adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan 

untuk menciptakan hingga menguji tingkat efektivitas suatu produk.  
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Gambar 7. Model Pengembangan ADDIE versi Lee & Owen 

Seiring berkembangnya penelitian pengembangan pendidikan, maka 

terdapat banyak model pembelajaran yang dikembangkan juga. Salah satunya 

adalah model pengembangan ADDIE versi Lee & Owen. Model pengembangan 

ADDIE versi Lee & Owen dikembangkan untuk pengembangan produk 

multimedia. Sesuai dengan produk yang dikembangkan pada penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE versi Lee & Owen. 

Model pengembangan ADDIE memiliki lima langkah utama yang 

dikerjakan. Penjabaran setiap langkah pada poin berikut: 

a. Analysis 

Langkah Analysis memiliki dua bagian utama, yaitu:  

1) Need Assessment 

Need Assessment is the systematic process of determining goals, identifying 

discrepancies between actual and desired conditions, and establishing 

priorities for action (Lee, W. W. & Owens, D. L., 2004). Tujuan dari Need 

Assessment adalah menemukan gap atau kesenjangan antara kondisi yang 

terjadi dan kondisi ideal. Need assessment juga memberikan fokus penelitian 

dengan merujuk tujuan penelitian secara spesifik. 
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2) Front-End Analysis  

Front-End Analysis is a collection of techniques that can be used in various 

combinations to help you bridge the gap by determining what solution(s) will 

be required (Lee, W. W. & Owens, D. L., 2004). Hasil dari langkah ini adalah 

menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi gap yang muncul atau masalah 

yang terjadi. Front-End Analysis memiliki sepuluh (10) langkah yang bisa 

dikerjakan,  

yaitu:  

a) Audience Analysis: penentuan sasaran populasi untuk solusi dan 

mengetahui demografi serta kebutuhan belajar mereka. 

b) Technology Analysis: menentukan jenis teknologi yang tersedia dan 

perkembangan teknologi serta kendala untuk produk. 

c) Task Analysis: menentukan persyaratan fisik dan mental untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

d) Critical-incident Analysis: menentukan tugas-tugas yang membutuhkan 

pelatihan atau informasi yang diberikan kepada audiens target. 

e) Situational Analysis: menentukan pertimbangan lingkungan dalam 

memberikan solusi. 

f) Objective Analysis: menentukan kinerja dan tujuan pembelajaran untuk 

solusi dan membuat perbedaan antara jenis tujuan serta kapan dan di mana 

menggunakannya; juga dampaknya terhadap konten serta media 

pengiriman. 

g) Media Analysis: memilih media yang paling tepat untuk menyelesaikan 

solusi. 
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h) Extant-data Analysis: penentuan produk apa yang telah tersedia dan yang 

perlu dikembangkan, biasanya dilakukan penentuan apakah produk akan 

dibuat dari awal atau dikembangkan dari awal.  

i) Issue Analysis: pengklasifikasian temuan analisis ke dalam isua atau 

permasalahan organisasi, kinerja dan pelatihan. 

j) Cost Analysis: menentukan manfaat secara keuntungan dengan cara 

membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk produk sebagai solusi 

dengan biaya yang didapatkan dari produk sebagai solusi. 

b. Design 

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari langkah Analysis, maka 

dilakukan tahap perancangan (design) terhadap produk yang akan dibuat. Hasil 

dari tahap ini adalah dokumen course design specification (CDS) yang rinci 

sehingga dapat menjadi pembanding antara desain dan hasil produk. Dokumen 

CDS berisi tentang:  

1) Schedule, menjelaskan secara detail proses-proses tahapan pengembangan 

produk mulai dari Analysis hingga Evaluation. 

2) Project team berisi daftar orang-orang yang terlibat didalam proyek ini 

disertai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

3) Media specifications, menggambarkan secara detail produk yang akan 

dikembangkan baik secara bentuk tulisan, tata letak, warna, gambar dan 

sebagainya.  

4) Lesson lecture, menjelaskan konten apa saja yang ada tersaji didalam produk. 

Bagian in berisi materi apa saja yang akan diajarkan dan bagaimana cara 
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penyampaian materi tersebut; umpan balik, kontrol pengguna, interaksi 

pengguna serta metode dan jenis pengujian yang digunakan pada produk. 

c. Development 

Tahap ketiga adalah pengembangan produk atau bisa dikatakan 

menerjemahkan spesifikasi produk dalam wujud fisik. Wujud fisik yang 

dimaksudkan adalah produk tersebut bisa berbentuk aplikasi, trainer atau 

perangkat multimedia lainnya. Tahap development meliputi serangkaian langkah, 

sebagai berikut. 

1) Pembuatan flowchart, berfungsi diagram alir dalam pengembangan media 

aplikasi pada penelitian tersebut. Flowchart juga menyajikan informasi 

pengembangan aplikasi pada proses pengkodean. 

2) Pengembangan desain tampilan antar muka dan penyajian materi-materi 

yang diberikan pada produk. 

3) Melakukan perbaikan setelah melalui proses pengujian oleh peneliti 

sehingga produk dinilai layak untuk diaplikasikan dalam proses belajar 

mengajar. 

d. Implementation 

Tahap implementasi dilakukan bertujuan mengetahui kelayakan produk 

sebelum diujicobakan kepada pengguna. Tahap implementasi dilakukan oleh 

beberapa pakar pada materi dan media yang sesuai dengan spesifikasi produk. 

Implementasi didasarkan pada expert judgement (validasi ahli) untuk materi dan 

media dari produk yang dibuat. Tahap ini menghasilkan layak atau tidaknya 

produk untuk dapat digunakan oleh pengguna.  
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Tahap implementasi juga dilakukan uji coba produk pada target pengguna. 

Hasil tahap implementasi ini dimungkinkan adanya revisi atau saran 

pengembangan produk selanjutnya berdasarkan masukan dari pengguna yang 

memberikan penilaian. 

e. Evaluation 

Tahap ini dilakukan agar pengembang dapat mengevaluasi produk 

multimedia interaktif yang telah dibuat dan diimplementasikan pada tahap 

sebelumnya. Evaluasi didasarkan pada uji coba produk yang diterapkan pada ahli 

dan pengguna. Analisa data hasil penilaian ahli dan pengguna akan menunjukkan 

bagaimana kualitas dan kebermanfaatan produk multimedia yang telah dibuat. 

Berdasarkan analisa data tersebut, maka akan diambil kesimpulan mengenai 

kelayakan produk multimedia. 

 

 Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing) 

Pengolahan citra digital adalah suatu sistem yang untuk mengolah gambar 

secara digital dengan tujuan membuat sistem tersebut dapat melihat seperti 

manusia (Nixon, 2012). Menurut Gonzalez (2008:2), “digital image processing is 

encompasses processes whose inputs and outputs are images and, in addition, 

encompasses processes that extract attributes from images, up to and including 

the recognition of individual object”. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui 

bahwa pengolahan citra digital memiliki ciri ekstrasi gambar secara digital dan 

pengenalan gambar objek. 

Pengolahan citra digital merupakan studi lanjutan dari Computer Vision 

System yang diadopsi dari Human Vision System (Nixon, 2012). Computer Vision 



21 

 

System dibentuk dari kamera, yang digunakan menyerupai sistem penglihatan 

manusia dengan otak sebagai pemroses informasi yang ditangkap oleh mata 

sehingga dapat dikenali objek yang ditangkap oleh mata. Secara lebih lanjut, 

Nixon (2012:2), menjelaskan tentang Computer Vision System dan Human System 

Vision melalui Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan antara Computer Vision System dan Human System 

Main Topic Subtopics Main Points 

Human 

vision 

system 

How the eye works, how 

visual information is 

processed, and how it 

can fail 

Sight, vision, lens, retina, image, 

color, monochrome, processing, 

brain, visual illusions 

Computer 

vision 

systems 

How electronic images 

are 

formed, how video is fed 

into a computer, and how 

we can process the 

information using a 

computer 

Picture elements, pixels, video 

standard, camera technologies, pixel 

technology, performance effects, 

specialist cameras, video conversion, 

computer languages, processing 

packages. Demonstrations of 

working techniques 

 

 Tujuan dari image processing adalah mengolah kembali informasi pada 

gambar sehingga mudah terbaca dan memberikan informasi sesuai gambar 

tersebut serta memperbaiki kualitas jenis gambar tersebut (Gonzalez, 2008). 

Object detection and recognition from images or videos is one of the most popular 

and worked on branches of computer vision (Kibria, 2017). Image processing 

pada penelitian ini berfokus pada object detection and recognition untuk 

mengetahui kerusakan televisi. 

Pemrosesan gambar dilakukan melalui tahapan Image Enhancement, 

Color Image Processing, Image Feature Extraction, Image Segmentation dan 

Image Compression. Tahapan ini bisa dilakukan secara bertahap maupun dipilih 

salah satu saja. Penelitian berfokus pada tahap Image Feature Extraction, dalam 
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hal ini penelitian diangkat untuk dapat mengidentifikasi dan mengenali suatu 

gambar objek. 

a. Feature Extraction 

Feature extraction (ekstraksi fitur) merupakan suatu metode untuk 

menemukan fitur (kode unik) yang menggambarkan dan menginformasikan suatu 

objek. Tujuan utama dari ekstraksi fitur adalah “to obtain the most relevant 

information from the original data and represent that information in a lower 

dimensionality space” (Kumar, 2014). Ekstraksi fitur adalah proses mengolah dan 

mengubah data awal dengan jumlah dan informasi yang banyak ke dalam bentuk 

data dengan jumlah yang sedikit namun tidak mengurangi informasi tersebut 

(Arifin, 2015; Nasuha, 2017). Lippman (1989, 51) menjelaskan bahwa klasifikasi 

fitur adalah “should contain information required to distinguish between classes, 

be insensitive to irrelevant variability in the input, and also be limited in number, 

to permit, efficient computation of discriminant functions and to limit the amount 

of training data required”.  

Ada dua perbedaan pendekatan untuk mendapatkan fitur, yaitu Feature 

Extraction dan Feature Selection. Feature Extraction memungkinkan untuk 

mengekstraksi fitur pembeda, sementara dalam Feature Selection, subset dari 

kumpulan fitur asli dipilih (Agarwal, 2016). Gagasan utama pemilihan fitur adalah 

untuk memilih subset variabel input oleh fitur potongan dengan informasi 

prediktif yang lemah atau tidak ada sama sekali sambil mempertahankan atau 

melakukan akurasi klasifikasi. Relevansi yang lemah berarti bahwa suatu fitur 

terkadang dapat berkontribusi pada akurasi klasifikasi. Relevansi yang lemah 
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berarti bahwa suatu fitur terkadang dapat berkontribusi pada akurasi klasifikasi 

(Khaled, 2014). Klasifikasi metode Feature Extraction:  

1) Statistical Features 

Fitur-fitur ini berasal dari nilai distribusi statistik. Fitur ini memberikan 

kecepatan tinggi dan kompleksitas rendah dan menjaga variasi sampai batas 

tertentu. Fitur ini juga dapat digunakan untuk mengurangi dimensi set fitur. 

2) Global Transformation and Series Expansion Features 

Fitur-fitur ini tidak berbeda dengan deformasi global seperti terjemahan dan 

rotasi. Sinyal kontinu umumnya berisi lebih banyak informasi yang perlu 

diwakili untuk keperluan klasifikasi. Salah satu cara untuk merepresentasikan 

sinyal adalah dengan kombinasi linear dari serangkaian fungsi yang 

didefinisikan dengan lebih sederhana. Koefisien dari kombinasi linier 

menyediakan pengkodean ringkas yang dikenal sebagai ekspansi seri. 

Transformasi dan fitur yang biasa digunakan adalah Transformasi Fourier, 

Walsh Hadamard Transform, Rapid Transform, Hough Transform, Gabor 

Transform, Wavelet, Karhunen Loeve Expansion dan Momen. 

3) Geometrical and Topological Features 

Fitur-fitur ini dapat mewakili karakter global dan lokal dari karakter dan 

memiliki toleransi yang tinggi terhadap distorsi dan variasi gaya. Fitur 

topologi ini dapat menyandikan beberapa pengetahuan tentang kontur objek 

atau mungkin memerlukan beberapa pengetahuan tentang komponen apa 

yang membentuk objek tersebut. 

Setiap nilai ciri yang telah diekstrak dijadikan sebagai parameter atau nilai 

masukan untuk menggambarkan atau memberikan informasi tentang suatu 
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gambar, sehingga terdapat ciri khusus antara satu gambar dengan gambar lainnya 

pada tahapan identifikasi/klasifikasi. Pamungkas (2017) menjelaskan terdapat 

lima jenis ciri yang dapat diambil dari suatu objek. Ciri-ciri tersebut adalah: 

1) Ekstraksi Ciri Bentuk 

Ekstraksi ciri bentuk menggunakan dua parameter utama untuk menentukan 

nilai suatu citra, yaitu eccentricity dan metric. Eccentricity adalah parameter 

yang membandingan nilai antara jarak foci ellips minor dengan foci ellips 

mayor suatu obyek. Obyek terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk 

memanjang atau mendekati garis lurus dan bentuk bulat atau lingkaran. 

Obyek dengan bentuk memanjang atau mendekati garis lurus maka nilai 

eccentricity akan mendekati angka 1, sedangkan obyek dengan bentuk bulat 

atau lingkaran maka nilai eccentricity akan mendekati angka 0. Perhitungan 

eccentricity diilustrasikan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Perhitungan Eccentricity (Sumber: Pamungkas, 2017) 

 

Metric adalah parameter yang membandingkan antara luas dan keliling suatu 

obyek. Berbeda dengan eccentricity, pada metric obyek dengan bentuk 

memanjang atau mendekati garis lurus maka nilai metric bernilai angka 0, 

sedang obyek dengan bentuk bulat atau lingkatan maka nilai metric 

mendekati angka 1. Perhitungan metric diilustrasikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Perhitungan Metric (Sumber: Pamungkas, 2017) 

 

2) Ekstraksi Ciri Ukuran 

Ektraksi ciri ukuran bertujuan untuk mengetahui perbedaan ukuran antara 

obyek satu dengan obyek lainnya. Parameter yang digunakan adalah luas dan 

keliling suatu obyek. Luas adalah banyaknya piksel yang tersusun dalam 

suatu obyek sedangkan keliling adalah piksel yang mengililingi suatu obyek. 

3) Ekstraksi Ciri Geometri 

Ciri geometri adalah ciri yang berdasarkan pada hubungan antara dua buah 

titik, garis atau bidang dalam citra digital. Parameter ciri geometri adalah 

jarak dan sudut. Jarak antara dua buah titik dapat diketahui dengan persamaan 

Euclidean, Minkowski, Manhattan dan lain-lain. Jarak tersebut nantinya 

dikonversi dalam satuan panjang dengan cara membagi dengan resolusi 

spasial. Sedangkan sudut antara dua buah garis ditentukan dengan 

menghitung trigonometri maupun analisis ventor. 

4) Ekstraksi Ciri Tekstur 

Tekstur adalah karakter di dalam suatu citra yang terkait dengan tingkat 

kekasaran (roughness), granularitas (granulation), dan keteraturan 

(regularity) susunan struktural piksel. Aspek tekstural tersebut dapat 



26 

 

dimanfaatkan sebagai dasar dari segmentasi, klasifikasi maupun interpretasi 

citra. 

 
Gambar 10. Ekstraksi Ciri Tekstur (Sumber: Harrabi, 2009) 

 

Tekstur adalah fungsi dari variasi spasial intensitas piksel (derajat keabuan) 

suatu citra. Terdapat beberapa metode analisis yang digunakan untuk 

mendapat nilai ekstraksi ciri tekstur, antara lain metode statistik, spectral dan 

struktural. Metode statistik menggunakan perhitungan secara statistik 
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distribusi pada derajat keabuan (histogram) dengan mengkalkulasi tingkat 

kekontrasan, granularitas dan kekasaran suatu daerah dari hubungan 

ketetanggan antar piksel pada citra. Metode statistik memiliki beberapa 

tingkat sesuai kerumitan suatu obyek. 

a) Ekstraksi ciri orde pertama 

Ciri orde pertama diambil berdasarkan karakteristik histogram citra 

digital. Ciri orde pertama banyak digunakan untuk membedakan tekstur 

dengan struktur makrostruktur (memiliki perulangan pola lokal secara 

periodik). Chung dan Ho (2008: 318-319) menjelaskan terdapat lima 

jenis parameter yang dapat diambil dari ciri orde pertama, yaitu: 

- Mean adalah ukuran dispersi dari citra, dengan persamaan: 

𝜇 =  ∑ 𝑓𝑛𝑝(𝑓𝑛)

𝑛

 (1) 

yaitu fn adalah nilai intensitas keabuan, dan p(fn) adalah nilai 

probabilitas kemunculan intensitas keabuan pada citra (histogram). 

- Variance adalah variasi elemen pada histogram pada suatu citra. 

𝜎2 = ∑(𝑓𝑛 − 𝜇)2𝑝(𝑓𝑛)

𝑛

 (2) 

- Skewness adalah tingkat kemencengan relatif kurva histogram dari 

suatu citra. 

𝛼3 =
1

𝜎3
∑(𝑓𝑛 − 𝜇)3𝑝(𝑓𝑛)

𝑛

 (3) 

- Kurtosis adalah tingkat keruncingan relatif kurva historgram dari 

suatu citra. 

𝛼4 =
1

𝜎4
∑(𝑓𝑛 − 𝜇)4𝑝(𝑓𝑛) − 3

𝑛

 (4) 

- Entropy adalah ukuran ketidakaturan bentuk dari suatu citra. 
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𝐻 = − ∑ 𝑝(𝑓𝑛)

𝑛

log 𝑝(𝑓𝑛)2  (5) 

 

 

b) Ekstraksi ciri orde kedua 

Ciri orde kedua didasarkan pada probabilitas hubungan ketetanggaan 

antara dua piksel pada jarak dan orientasi sudut tertentu. Ciri orde kedua 

banyak digunakan untuk membedakan tekstur dengan struktur 

mikrostruktur (perulangan pada pola lokal tidak begitu jelas).  Anggarwal 

(2012), Harrabi (2009) dan Shang (2016) menjelaskan terdapat beberapa 

parameter yang dapat digunakan untuk ciri orde kedua, antara lain: 

- Angular Second Moment (ASM) adalah ukuran untuk sifat 

homogenitas citra, dapat dirumuskan dengan persamaan: 

𝐴𝑆𝑀 =  ∑ ∑{𝑝(𝑖, 𝑗)}2

𝑗𝑖

 (6) 

dengan p(i,j) menunjukkan nilai pada baris i dan kolom j pada 

matriks kookurensi. 

- Contrast adalah ukuran penyebaran (momen inersia) elemen-elemen 

matriks citra. Jika letaknya jauh dari diagonal utama, nilai 

kekontrasan besar. Secara visual, nilai kekontrasan adalah ukuran 

variatif antar derajat keabuan suatu daerah citra. 

𝐶𝑂𝑁 =  ∑
𝑘2 [∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)

𝑗𝑖

]

|𝑖 − 𝑗| = 𝑘
𝑘

 (7) 

- Correlation adalah ukuran ketergantungan linear derajat keabuan 

citra sehingga dapat memberikan petunjuk adanya struktur linear 

dalam citra. 
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𝐶𝑂𝑅 =  
∑ ∑ (𝑖𝑗). 𝑝(𝑖, 𝑗) − 𝜇𝑥𝜇𝑦𝑗𝑖

𝜎𝑥𝜎𝑦
 (8) 

- Variance adalah variasi elemen-elemen mariks kookurensi. Citra 

dengan transisi derajat keabuan besar akan memiliki variansi yang 

besar pula, begitu juga sebaliknya. 

𝑉𝐴𝑅 = ∑ ∑(1 − 𝜇𝑥)(𝑗 − 𝜇𝑦)𝑝(𝑖, 𝑗)

𝑗𝑖

 (8) 

- Inverse Different Moment (IDM) adalah tingkat homogenitas citra 

dengan derajat keabuan sejenis. Citra homogen akan memiliki nilai 

IDM yang besar. 

𝐼𝐷𝑀 = ∑ ∑
1

1 + (𝑖 − 𝑗)2
𝑝(𝑖, 𝑗)

𝑗𝑖

 (9) 

- Entropy adalah tingkat ketidakaturan bentuk. Nilai entropy besar 

jika citra memiliki transisi derajat keabuan merata dan bernilai kecil 

jika struktur citra bervariasi. 

𝐸𝑁𝑇2 = − ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗). log 𝑝(𝑖, 𝑗)2

𝑗𝑖

 (10) 

Lebih lanjut, Pamungkas (2015) menjelaskan bahwa pada GUI Matlab 

ciri orde kedua dikenal dengan nama Grey Level Co-Occurrence Matrix 

(GLCM), dalam hal ini pada fungsi ini menggunakan empat jenis 

parameter, yaitu contrast, correlation, energy dan homogeneity. 

c) Ekstraksi ciri tingkat atas 

Harrabi (2009) menjelaskan bahwa ekstraksi ciri tingkat atas (tingkat 

tiga) merupakan tingkat ketiga dari ekstraksi ciri tekstur dengan metode 

statistik. Seperti dijelaskan pada Gambar 10, ekstraksi ciri tingkat atas 

membagi citra kedalam tiga dimensi. Perhitungan yang digunakan untuk 
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orde 3 adalah sama dengan orde 2, dalam hal ini pada orde 3 ditambahkan 

dimensi sebagai perhitungannya. 

 

5) Ekstraksi Ciri Warna 

Nilai hue digunakan untuk membedakan suatu objek berdasarkan warna 

dengan representasi warna yang terlihat. Nilai hue digabungkan dengan 

saturation dan value, yaitu tingkat kecerahan suatu warna. Nilai hue pada 

citra dapat diperoleh dengan melakukan konversi ruang warna citra yang 

awalnya RGB (Red, Green, Blue) beralih ke HSV (Hue, Saturation, Value). 

 

 Televisi LED/LCD (Light Emetting Diode/Liquid Crystal Display) 

a. Pengertian 

Televisi sekarang telah berkembang dengan sangat pesat. Dahulu dikenal 

televisi tabung dengan warna monokrom (hitam putih), kemudian dikembangkan 

sehingga muncul televisi tabung dengan warna penuh (RGB). Sekarang televisi 

dengan tabung telah ditinggalkan dan digantikan dengan jenis layar LCD, LED, 

plasma hingga OLED. Televisi tabung ditinggalkan karena memiliki konsumsi daya 

yang tinggi. 

 
Gambar 11. Struktur Panel LCD (Sumber: Preher, 2009) 

 



31 

 

Layar jenis LCD (Liquid Crystal Display) digunakan untuk TV jenis LED 

maupun jenis LCD. Perbedaan utama antara TV LED dan LCD adalah penggunaan 

komponen backlight. Backlight sendiri adalah serentetan lampu yang ditempatkan 

pada belakang layar sebagai lampu penerang layar LCD yang berfungsi untuk penerus 

atau penahan cahaya secara digital untuk diterima oleh mata manusia. Jenis backlight 

yang digunakan pada TV LCD adalah CCFL yang berupa neon berisi gas, sedangkan 

pada TV LED digunakan backlight dengan lampu LED. Tabel 2 membandingkan 

kelebihan dan keunggulan perkembangan TV ditinjau dari aspek layar yang 

digunakan. 

Tabel 2. Perbandingan Jenis-jenis TV 

Fitur TV Tabung Plasma TV LCD TV LED TV 

Harga Paling 

rendah 

Rendah Tinggi Paling Tinggi 

Lebar Sudut 

Pandang 

Baik Baik Kurang 

Baik 

Paling Baik 

Ukuran Berat, tebal 

& besar 

Berat, tebal 

& besar 

Ringan & 

tipis 

Paling ringan 

& paling tipis 

Keawetan Tahan lama Tahan lama Sedang Sedang 

Daya Listrik Boros Boros Hemat Paling Hemat 

Refresh & 

Response Rate 

Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 

Kualitas Gambar 

& Warna 

Sedang Sedang Baik Paling Baik 

 

b. Blok Diagram 

Blok diagram dan prinsip kerja pada TV dengan jenis layar LED dan LCD 

hampir memiliki kesamaan. Pada TV jenis LCD digunakan backlight jenis CCFL, 

sedangkan pada TV LED digunakan backlight jenis LED. Gambar 12 menjelaskan 

blok diagram dari kedua jenis TV tersebut. 
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Secara sederhana, blok diagram di atas nantinya terbagi menjadi beberapa blok 

rangkaian. Blok-blok tersebut antara lain blok power, main board, driver board, blok 

Tcon, blok Local Key dan TFT Panel. Berikut adalah penjelasan dari fungsi masing-

masing blok: 

1) Blok Power adalah rangkaian power supply, yaitu pengubah tegangan AC 

menjadi tegangan DC. Rangkaian ini menyediakan tegangan bagi semua 

blok diagram. 

2) Main Board adalah rangkaian utama pada TV LED/LCD. Main board ini 

didalamnya terdapat blok Tuner, IF, Sound, Video Decoder dan Micro 

Controller, sehingga bisa dikatakan bahwa pada blok ini merupakan mesin 

utama dari televisi jenis LED/LCD. Main board mengolah setiap sinyal 

masukan untuk kemudian diumpankan ke blok Tcon untuk ditampilkan 

pada layar. 
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Gambar 12. Blok Diagram TV LED/LCD (Sumber: Preher, 2009) 
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3) Driver Panel/Inverter adalah blok rangkaian yang berfungsi menghasilkan 

tegangan tinggi yang digunakan pada bagian backlight pada panel TFT. 

Terdapat perbedaan jenis backlight yang digunakan pada TV LED dan LCD. 

TV jenis LCD menggunakan backlight jenis CCFL (Cold Cathode 

Fluorescent Lamp), pada blok inverter ini mengubah tegangan DC 24 volt 

dinaikkan dan dirubah menjadi tegangan AC (600-1000VAC) untuk dapat 

menghidupkan neon. Sedangkan pada TV LED digunakan backlight jenis 

LED (Light Emetting Diode), tegangan 24 VDC diubah menjadi tegangan 

sekitar 15-48 VDC. Setiap TV LED memiliki perbedaan jumlah backlight, 

namun tegangan yang biasa digunakan untuk masing-masing LED pada 

backlight adalah 3 VDC atau 6 VDC. 

4) Blok Tcon (TFT Controller) adalah rangkaian yang berfungsi mengatur dan 

mendistribusikan tegangan pada TFT Panel, sehingga munculnya gambar 

pada TFT Panel ditentukan oleh blok ini. Antara Main Board dan Tcon 

dihubungkan oleh kabel LVDS (Low Voltages Differential Signal) yang 

berfungsi untuk mengirimkan video and timing signals serta memberikan 

tegangan supplai pada Tcon. 

5) Local Key adalah tombol push button yang digunakan untuk mengatur atau 

mengoperasikan TV secara manual. Fungsi-fungsi dari tombol ini adalah 

untuk mengatur volume, perpindahan channel, mematikan/menyalakan 

hingga pengaturan menu dasar. 

6) TFT (Thin Film Transistor) Panel adalah panel yang berisi transistor dan 

kapasitor yang berfungsi untuk men-driver setiap sel piksel yang ada pada 

TV. Setiap piksel merupakan LED yang terdiri antara Red, Green dan Blue. 
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Sinyal masukan yang diolah oleh blok Tcon diteruskan dan digunakan 

sebagai driver terhadap transistor dan kapasitor yang terdapat pada panel 

TFT untuk diteruskan ke panel LCD. 

 
Gambar 13. Blok Rangkaian TV LCD (Sumber: Preher, 2009) 

 

c. Perbaikan Dasar 

Troubleshooting atau perbaikan dasar dari TV dengan layar LED/LCD 

sejatinya tidak jauh berbeda dengan TV jenis tabung. Kunci utama dari perbaikan 

TV LED/LCD adalah mengerti prinsip kerja masing-masing blok rangkaian pada TV 

dengan layar LED/LCD. Salah satu kemudahan dalam perbaikan TV dengan layar 

LED/LCD adalah setiap rangkaian terbagi dalam blok rangkaian terpisah sehingga 

untuk lebih mudah dalam melakukan pengecekan. 

Kerusakan yang terjadi dalam televisi bisa sangat banyak. Seorang teknisi 

akan melakukan pengecekan luar sebelum melakukan pengecekan pada rangkaian 

televisi. Kerusakan dapat diindikasikan dari tampilan yang muncul pada layar, suara 

dan kondisi televisi. Preher (2009) menjelaskan terdapat beberapa klasifikasi 

kerusakan televisi berdasarkan tujuh kerusakan utama pada bagian rangkaian. 

Penelitian ini akan berfokus pada deteksi kerusakan televisi yang muncul pada layar 

televisi dengan batasan televisi dalam menyala atau hidup. 
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Tabel 3. Kerusakan Televisi dari Aspek Tampilan (Sumber: Preher, 2009) 

No. Kondisi 

Layar 

Kondisi 

Suara 

Penyebab 

Kerusakan 

Cara Penyelesaian 

1. Distorsi 

Gambar 

Normal Mosaik 

dihasilkan 

dari 

rusaknya 

Main IC 

1. Pengecekan tegangan masukan dan 

keluaran pada main IC dengan melihat 

datasheet IC 

2. Solder ulang main IC pada main board 

3. Penggantian main IC sesuai tipe TV 

2. Backlight Normal Rusaknya 

bagian 

lampu 

Backlight 

atau sumber 

T-Con 

1. Cek tegangan dari konektor supply 

backlight untuk menuju LED 

Backlight saat TV menyala 

2. Jika ternyata tidak ada, cek rangkaian 

driver backlight. Ganti T-con bila 

tegangan tidak normal. 

3. Jika ada, maka LED Backlight putus. 

4. Jika hanya menyala sebagian, ganti 

LED Backlight yang mati.  

3. Sebagian 

layar terlalu 

terang 

(ghosting) 

Normal Kerusakan 

LED di 

dalam Panel 

1. Cek tegangan dan nilai resistansi pada 

modul Panel, T-CON B/D dan EOS. 

2. Ganti komponen yang rusak pada 

bagian tersebut. Biasanya IC Colour 

LVDS atau nilai resistansi yang 

berubah. 

4. 1/3 bagian 

layar gelap 

Normal Rusaknya 

sebagian 

fitur pada 

Driver B/D 

1. Cek tegangan dan komponen pada 

blok Driver B/D. 

2. Panasi bagian IC agar jalur dapat 

terhubung dengan sempurna lagi. 

3. Ganti komponen yang rusak. 

5. Tidak ada 

gambar 

(hanya 

Backlight 

atau garis 

vertical) 

Suara 

normal 

Normal Gambar 

rusak 

karena 

kesalahan 

pada IC 3D 

Formatter 

1. Cek komponen dan tegangan bagian 

T-Con. 

2. Jika bagian T-Con nomal, cek bagian 

panel LCD. 

3. Kerusakan biasanya terjadi pada IC 

3D Formatter. 

6. TV mati 

total 

Mati Kerusakan 

pada Blok 

Power 

1. Cek tegangan masukan pada blok 

Power 

2. Cek tegangan keluaran pada blok 

Power 

3. Jika pada pin tegangan keluaran 

terdapat tegangan yang tidak muncul 
lakukan pengecekan terhadap jalur 

sebelumnya. 

4. Kerusakan yang terjadi biasanya 

karena over voltage pada MOSFET. 
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Tabel 3 menggambarkan kerusakan televisi berdasarkan tampilan pada layar. 

Penelitian ini berfokus pada lima jenis kerusakan televisi berdasarkan tampilan pada 

layar. Lima jenis kerusakan tersebut adalah tampilan gelap (suara ada), distorsi pada 

gambar, garis vertical pada layar, 1/3 bagian layar gelap dan tidak adanya gambar 

hanya garis verikal (suara ada). Penyelesaian permasalahan didasarkan dari penyebab 

kerusakan pada bagian rangkaian televisi. 

 

 Teknik Televisi 

Teknik Televisi adalah mata kuliah pilihan pada Program Studi 

Pendidikan Teknik Elektronika di Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan 

Informatika (JPTEI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Menurut struktur 

kurikulum yang digunakan pada jurusan tersebut, mata kuliah ini akan diampu 

oleh mahasiswa pada semester 4 dengan jumlah 2 SKS. Terdapat tiga konsentrasi 

peminatan yang diusung oleh jurusan tersebut, yaitu Teknik Audio Video; 

Robotika serta Komunikasi Seluler dan Bergerak. Mahasiswa memilih peminatan 

tersebut berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. 

Mata kuliah Teknik Televisi memuat tentang perkembangan televisi, 

konsep-konsep penerima televisi, standar sistem video televisi, transmisi televisi, 

aplikasi televisi dan perkembangan televisi digital masa kini. Mata kuliah ini 

merupakan kombinasi pembelajaran teori dan praktik, sehingga mahasiswa 

diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan kompetensi dasar terkait teknik 

televisi. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Supporting Problem Solving Process of Expert System Architecture in 

Database Administration (Kaulins, 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kaulins menghasilkan sebuah metode 

untuk penyelesaian masalah administrasi. Penelitian oleh Kaulins ini tidak 

dikembangkan hingga tahap implementasi produk, namun hanya sampai tahap 

konsep atau ide. Konsep yang ada dikembangkan berdasarkan studi literatur 

peneliti dan melihat teknologi kecerdasan buatan yang berkembang. Kaulins 

menyarankan untuk menggunakan Neural Networks sebagai salah satu algoritma 

dalam mengembangkan aplikasi. 

Berdasarkan saran tersebut, maka peneliti menggunakan jaringan syaraf 

tiruan sebagai algoritma dalam mengembangkan produk nantinya. Penggunaan 

jaringan syaraf tiruan dengan algoritma perceptron dipilih untuk dapat melakukan 

pelatihan atau pembelajaran secara otomatis pada obyek yang dikenali. 

 Rule - based Fault Diagnosis Expert System for Wind Turbine (Deng et al, 

2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Deng menggunakan Fault Signal 

Detection dan sistem pakar untuk menemukan gejala dan kerusakan pada turbin 

angin. Peneliti memadukan data yang didapatkan pada Fault Signal Detection 

(FDS) untuk diolah pada sistem pakar. Data yang telah diolah tersebut kemudian 

diputuskan tentang kondisi pada turbin angin. Peneliti menggunakan Bahasa C# 

untuk melakukan pemograman aplikasi yang dibuat. Aplikasi dikembangkan di 

Visual Studio dengan menggunakan ADO.NET sebagai database.  
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Kekurangan pada penelitian ini adalah data yang diambil pada FDS 

hanyalah jumlah putaran turbin per menit, sedangkan kerusakan turbin bisa 

muncul dari keretakan pada bagian turbin sehingga perputarannya berkurang. 

Kurangnya pemanfaatan data citra sebagai referensi dalam pengenalan kerusakan 

menjadi celah bagi peneliti untuk mengembangkan aplikasi yang mengenal 

kerusakan berdasarkan citra. 

 Expert System for Detecting and Diagnosing Car Engine Starter Cranks Fault 

using Dynamic Control System (Lanlege et al, 2015) 

Penelitian oleh Lanlege menggunakan Dynamic Control System sebagai 

data masukan sebelum diolah oleh sistem pakar yang dibuat. Hasil keluaran dari 

pengolahan pada sistem pakar tersebut adalah deteksi kesalahan atau kerusakan 

pada Starter Cranks. Aplikasi dibangun berdasarkan Knowledge-Based System, 

sehingga merujuk hal ini sistem pakar menggunakan dari ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang didapatkan dari seorang ahli. Pengambilan keputusan diambil 

melalui perhitungan pada Dynamic Control System dan rumus matematika 

Differential Equations. 

Knowledge-Based System menjadi acuan bagi peneliti dalam 

mengembangkan aplikasi Smart Troubleshooting. Berdasarkan pengetahuan 

teknisi dan kajian literatur (buku), peneliti menggunakannya sebagai referensi 

dalam pengenalan kerusakan pada televisi jenis LED/LCD. 

 An analysis of Feature extraction and Classification Algorithms for Dangerous 

Object Detection (Kibria, 2017) 

Penelitian yang dilakukan Kibria bertujuan untuk mendeteksi benda 

berbahaya (pisau) menggunakan Feature Extraction, dalam penelitian ini 
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dilakukan perbandingan antara algoritma Convolution Neural Network (CNN), 

Histogram of Oriented Gradients (HOG), Support Vector Machine (SVM), Bag 

of Words (BoW) dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini adalah algoritma CNN 

memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. 

Studi literatur yang dilakukan peneliti menemukan bahwa penggunaaan 

algoritma CNN sangat cocok dalam proses klasifikasi pada citra. Berangkat dari 

hal ini peneliti menggunakan feature extraction dan jaringan syaraf tiruan untuk 

dapat mendeteksi kerusakan berdasar tampilan pada layar. 

 

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang relevan terdapat beberapa hal yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Beberapa hal yang dikembangkan adalah 

penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan sebagai algoritma untuk pemecahan masalah dan 

pengecekan pada kondisi televisi sebagai masukan untuk menentukan gejala atau 

kerusakan yang terjadi. Berangkat dari dua hal ini, maka peneliti akan 

mengembangkan sebuah produk berbentuk yang dapat mengetahui kerusakan, 

penyebab dan solusi pada perangkat televisi. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dikembangkan dari teori dasar dan kajian penelitian relevan 

yang telah dijelaskan pada sub bab di atas. Penelitian ini dikembangkan karena 

terjadinya gap atau kesenjangan pada mata kuliah Teknik Televisi. Diketahui bahwa 

pada Teknik Televisi terdapat media yang kurang mendukung berjalannya proses 

belajar mengajar. Anjuran penggunaan TIK sebagai pengembangan media 

pembelajaran juga sebagai pertimbangan peneliti. Sisi lain, luasnya Teknik Televisi 

menjadi tantangan yang harus diselesaikan. 



41 

 

Kecerdasan buatan, yaitu jaringan syaraf tiruan dan ekstraksi ciri, diambil oleh 

peneliti sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan kajian literatur yang 

dilakukan, maka aplikasi dikembangkan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 

algoritma perceptron. Hal ini untuk menyelesaikan troubleshooting televisi yang 

memiliki banyak premis dalam setiap kerusakannya. Referensi pakar yang dipilih 

yaitu buku cetak dan teknisi televisi. Buku cetak yang digunakan adalah LCD 

Television Repair Guide Handbook yang ditulis oleh Preher. 

Model penelitian yang digunakan adalah model pengembangan dengan 

menggunakan Model ADDIE versi Lee & Owens. Produk yaitu media pembelajaran 

yang dikembangkan diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut, sehingga 

bisa menjadi pengembangan media pembelajaran pada bidang Teknik Audio Video 

atau Teknik Elektronika. Gambar 14 menunjukkan kerangka pikir pada penelitian ini, 

seperti penjelasan di atas. 
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Gambar 14. Kerangka Pikir 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dikembangkan dari kajian literatur dan kerangka pikir dengan 

tujuan lebih mendetailkan kembali rumusan permasalahan yang ada, sehingga 

Kurangnya media 

pembelajaran 

untuk materi 

Teknik Televisi

Trainer Televisi di 

JPTEI masih 

menggunakan 

tabung

Kurangnya 

pemanfaatan TIK 

dalam media 

pembelajaran 

Teknik Televisi

IDENTIFIKASI MASALAH

Kaulins, 2017

Hasil penelitiannya adalah pemanfaatan 

kecerdasan buatan untuk mengembangkan 

sistem yang menyelesaikan permasalahan.

Deng et al, 2017

Hasil penelitiannya adalah kurangnya 

pemanfaatan data citra sebagai referensi dalam 

pengenalan kerusakan.

STUDI LITERATUR

Kibria, 2017

Hasil penelitian tersebut adalah penggunaaan 

algoritma ANN sangat cocok dalam proses 

klasifikasi pada citra.

Lanlege et al, 2017

Hasil penelitian ini adalah penggunaan knowledge 

based system sebagai acuan dalam proses 

pembuatan sistem kecerdasan buatan.

Smart Troubleshooting for TV

Sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang dapat 

mendeteksi kerusakan TV LED/LCD dengan 

menganalisa tampilan pada layar

SOLUSI

PENGUJIAN

Test Case &

Uji Kompatibilitas

Validasi Ahli

Materi & Media
Uji Pengguna

ANALISA HASIL UJI

Uji Kelayakan Reabilitas Validitas

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa/pengguna lebih mudah dalam mempelajari 

perbaikan kerusakan TV LED/LCD.
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mengetahui dengan tepat produk yang akan dibuat. Pertanyaan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi rancang bangun media Smart Troubleshooting pada 

materi Teknik Televisi? 

a. Aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan media Smart 

Troubleshooting? 

b. Bagaimana desain pada media Smart Troubleshooting? 

2. Bagaimana unjuk kerja media Smart Troubleshooting pada materi Teknik 

Televisi? 

a. Bagaimana kinerja media Smart Troubleshooting? 

b. Bagaimana menguji kinerja media Smart Troubleshooting? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan pengembangan media Smart Troubleshooting for 

TV pada materi Teknik Televisi? 

a. Apa indikator untuk mengetahui kualitas media Smart Troubleshooting? 

b. Bagaimana cara menguji kelayakan media Smart Troubleshooting? 
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