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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode studi 

literatur yang dilakukan dengan mengkaji definisi dan sifat-sifat integral Perron, 

definisi dan sifat-sifat integral Denjoy, dan ekuivalensi antara integral Perron dan 

integral Denjoy. 

Pada tahun 2017, penulis mempelajari tentang integral Lebesgue pada mata 

kuliah Teori ukuran dan Integral Lebesgue. Integral Lebesgue merupakan 

pengembangan dari integral Riemann. Pada mata kuliah ini, penulis mempelajari 

tentang teori ukuran, pendefinisian integral Lebesgue, sifat-sifat integral 

Lebesgue, dan bagaimana integral Lebesgue dapat menyelesaikan permasalahan 

pada integral Riemann. 

Pada tahun 2018, penulis mempelajari lebih jauh tentang sifat-sifat integral 

Lebesgue hingga didapatlah kekurangan dari integral Lebesgue, yaitu definisi  

Integral Lebesgue dari suatu interval tidak secara lengkap menyelesaikan masalah 

rekonstruksi fungsi primitive dari turunannya. Kemudian, kajian dilanjutkan pada 

integral lain yang merupakan pengembangan dari integral Lebesgue, yaitu integral 

Perron dan integral Denjoy. 

Pada kajian integral Denjoy, penulis mempelajari teori tentang variasi 

fungsi dan fungsi kontinu mutlak, dan pada kajian integral Perron, tentang fungsi 

mayor dan fungsi minor. 

Setelah mempelajari tentang integral Perron dan integral Denjoy yang 

keduanya merupakan pengembangan dari integral Lebesgue, ditemukan bahwa 

kedua integral tersebut didefinisikan dengan cara berbeda tetapi bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah yang sama yang tidak dapat diselesaikan oleh integral 

Lebesgue. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji mengenai ekuivalensi 

antara integral Perron dan integral Denjoy. 

Kajian mengenai integral ini menggunakan buku “Theory of the Lebesgue, 

Denjoy, Perron, and Henstock Integral” karya Russell A. Gordon sebagai referensi 

utama. Pada tahun 2018, penulis menyusun proposal penelitian dan 

mempresentasikannya. Kemudian semua teori dan hasil kajian didiskusikan 
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dengan dosen pembimbing. Setelah semua teori dan pembahasan selesai, penulis 

mempublikasikan temuan dalam bentuk tulisan berupa skripsi dan dalam bentuk 

lisan saat sidang skripsi. 

 


