
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti

’tengah’, ’perantara’ atau ’pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah

perantara  atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach

dan Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-

alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan

menyusun kembali informasi visual dan verbal.

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur

pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002). Sedangkan

pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk

hidup belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Jadi, media pembelajaran

adalah media yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur pesan

antara guru dan siswa agar tujuan pengajaran tercapai.

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat.

Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Selain

itu media juga harus merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari

selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan

mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga

mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.

2.1.1 Fungsi Media Pembelajaran

Berkaitan dengan media pembelajaran, fungsi dari media pembelajaran

(Santyasa, 2007), diantaranya:

a) Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukar

diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan,

baik karena terlalu besar atau terlalu kecil.
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b) Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak/sukar diawetkan.

c) Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model

atau foto siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang

berbeda sifat ukuran, warna, dan sebagainya.

d) Mengamati gerakan-gerakan mesin/alat yang sukar diamati secara

langsung.

e) Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. Dengan diagram.

bagan, model, siswa dapat mengamati bagian mesin yang sukar diamati

secara langsung.

f) Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang/lama.

g) Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu

obyek secara serempak.

h) Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-

masing. Dengan modul atau pengajaran perprogram, siswa dapat belajar

sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan masing-masing.

2.1.2 Manfaat Media Pembelajaran

Bidang pendidikan dalam menyampaikan bahan ajar secara interaktif dan

dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti

suara/audio, video, animasi, teks, dan grafik. Pendidikan sangat membutuhkan

teknologi multimedia. Siswa dapat langsung melihat dan mendengar tentang hal-

hal yang dipelajarinya. Dalam aplikasi pembelajaran siswa dapat melihat

materi/subjek disertai gambar, suara, atau gambar hidup dari subjek yang

dipelajari. Perhatian siswa akan lebih terpusat dan rasa ingin tahunya akan lebih

tinggi untuk mempelajari hal-hal lain karena merasa tertarik akan media

penyajiannya.

Proses belajar mengajar biasanya hanya mengunakan alat bantu papan

tulis, white board, buku-buku, diktat dan lain-lain. Penggunaan alat bantu

konvensional ini belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Untuk

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, diperlukan perangkat lunak aplikasi

pendidikan dengan bantuan komputer atau perangkat multimedia lainnya yang

lebih komunikatif dan interaktif. Hasil belajar siswa dapat disimpan dalam basis

data dan dapat diakses setiap saat bila diperlukan.
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2.2.3 Keungulan Media Pembelajaran

Fenrich (1997) Menyimpulkan keungulan multimedia  pembelajaran

antara lain :

1. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan

keinginannya. Artinya pengguna sendirilah yang mengontrol proses

pembelajaran.

2. Siswa belajar dari tutor yang ‘sabar’ (seperti komputer) yang

menyesuaikan diri dengan kemampuan dari siswa.

3. Belajar kapan saja sesuai dengan kemauan mereka tanpa terikat suatu

waktu yang telah ditentukan.

4. Memberikan pengalaman baru dan menyenangkan baik bagi pendidikan

dan siswa.

5. Metode pembelajaran yang menyenangkan dapat menambah motivasi

belajar anak lebih meningkat.

Mengikuti perkembangan ilmu pemgetahuan dan teknologi.

2.2 Augmented Reality

Augmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang menggabungkan

dunia virtual (3D) kedalam lingkungan dunia nyata dan menampilkannya secara

real-time (Jacko, Julie A, 2003). Benda-benda maya menampilkan informasi yang

tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat

Augmented Reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi

penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya

membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Selain

menambahkan benda maya dalam lingkungan nyata, Augmented Reality juga

berpotensi menghilangkan benda-benda yang sudah ada. Menambah sebuah

lapisan gambar maya dimungkinkan untuk menghilangkan atau menyembunyikan

lingkungan nyata dari pandangan pengguna. Misalnya, untuk menyembunyikan

sebuah meja dalam lingkungan nyata, perlu digambarkan lapisan representasi

tembok dan lantai kosong yang diletakkan di atas gambar meja nyata, sehingga

menutupi meja nyata dari pandangan pengguna (Azuma, 2012)
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Gambar 2.1. Contoh Augmented Reality

Pada gambar sebelah kiri marker belum terisi objek virtual, sedangkan

pada gambar sebelah kanan objek marker telah digantikan oleh objek virtual yaitu

objek gedung.

Tujuan utama dari AR adalah menciptakan lingkungan baru dengan

menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual sehingga pengguna

merasa bahwa lingkungan yang diciptakan adalah nyata. Dengan kata lain,

pengguna merasa tidak ada perbedaan yang dirasakan antara AR dengan apa yang

mereka lihat/rasakan di lingkungan nyata. Dengan bantuan teknologi AR (seperti

visi komputasi dan pengenalan objek) lingkungan nyata disekitar kita akan dapat

berintegrasi dalam bentuk digital (virtual). Informasi tentang obyek dan

lingkungan disekitar kita dapat ditambahkan kedalam sistem AR yang kemudian

informasi tersebut ditampilkan diatas layer dunia nyata secara real-time seolah-

olah informasi tersebut adalah nyata.

Menurut penjelasan Haller, Billinghurst, dan Thomas (2007), riset

Augmented Reality bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang

memperbolehkan penggabungan secara real-time terhadap digital content yang

dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan

pengguna melihat objek maya tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia

nyata. (Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces and Design).

Augmented Reality pada dasarnya adalah sebuah konsep yang mencitrakan

gambar tiga dimensi yang seolah nyata. Proses ini bisa diperinci menjadi

beberapa proses dan komponen. Untuk mencitrakan gambar tiga dimensi
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tersebut, sistem Augmented Reality terlebih dahulu harus melakukan penglihatan

atau vision terhadap lingkungan yang padanya akan dicitrakan objek virtual.

kemudian, dilakukanlah proses tracking terhadap objek spesifik yang

menentukan letak citraan objek virtual tersebut. Kemudian, objek tersebut akan

dikenali, atau dianalisis. Setelah dikenali dan dianalisis posisi dan orientasinya,

maka komputer akan melakukan proses pencitraan objek tersebut, dan akan

tampak pada perlengkapan display.

2.2.1 Komponen Augmented Reality

Agar bisa berjalan dengan sempurna komponen penting yang harus ada

dalam Augmented reality adalah:

1. Perlengkapan tampilan (display)

Perlengkapan tampilan digunakan untuk menampilkan ‘informasi’

gambar atau objek tiga dimensi yang dicitrakan terhadap dunia nyata

tempat user melihat. Perlengkapan tampilan terbagi menjadi tiga jenis,

yakni Head Mounted Display, Handheld Display, dan Spatial Display.

Head Mounted Display adalah perlengkapan tampilan yang dikenakan di

kepala user dan digunakan sebagai ‘kacamata’ untuk melihat dunia

nyata, yang telah digabungkan dengan objek virtual yang telah

diregistrasikan dalam sistem, Handheld Display adalah perlengkapan

ringkas yang dapat dibawa-bawa ke mana saja dan dapat dimuat

ditangan. Contohnya adalah smartphone dan android phone. Spatial

Display adalah sistem pencitraan yang menggunakan proyektor digital

untuk mempetakan informasi grafis pada objek fisik. Yang paling

membedakan Spatial Display adalah bahwa pencitraannya tidak

terasosiasi dengan setiap individu user, namun secara berkelompok.

Tracking biasanya dilakukan dengan teknologi-teknologi menangkap

gambar, misalnya dengan kamera digital, sensor optis lainnya, GPS,

kompas, dan lain sebagainya

2. Alat tracking (pencarian)

alat tracking yang sekarang meningkat popularitasnya adalah webcam,

karena praktis, kecil, mudah dibawa dan diatur untuk dijalankan

3. Peralatan input
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Peralatan input hingga sekarang ini masih banyak menjadi objek

penelitian. Hingga saat ini, alat yang digunakan mencakup alat ‘pinch

glove’, tongkat bertombol, atau peralatan handheld seperti smartphone

4. Perangkat komputer

Perangkat komputer, terutama dengan CPU yang kuat dan jumlah RAM

yang cukup besar untuk memproses gambar yang ditangkap. Sistem

yang digunakan untuk mobilitas biasanya menggunakan laptop yang

dilengkapi dengan webcam, sementara untuk yang bersifat diam

menggunakan workstation dengan kartu grafis yang kuat

2.2.2 Pemanfaatan Augmented Reality Sebagai Pengenal Objek

Seiring berkembangnya teknologi pemanfaatan Augmented Reality-pun

mengalami perkembangan. Sebelumnya teknologi 3 dimensi digunakan hanya

dalam pembuatan film-film ataupun iklan pada televisi, dan sekarang

pemanfaatan tersebut telah dikembangkan untuk berbagai keperluan yang lebih

luas seperti media promosi, media pembelajaran, pengenalan objek, sebuah

prototype modeling ataupun presentasi rancang bangun. Pengguna memilih

sudut pandang sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Augmented Reality

memungkinkan pengguna secara realtime mendapatkan tentang informasi dari

suatu objek melalui kamera ponsel. Hal ini membuat Augmented Reality sesuai

sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia

nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata.

2.2.3 Augmented Reality Dalam Dunia Pendidikan

Penerapan teknologi AR saat ini sebenarnya sudah cukup luas, setidaknya

sudah mencakup 17 bidang dan terus bertambah, termasuk dalam bidang

pendidikan. Dalam artikel 7 Thing You Should Know About Augmented Reality

dituliskan mengenai potensi penerapan augmented reality dalam dunia pendidikan

(Educause. 2005). Pendapat tersebut sejalan dengan kesimpulan Hannes Kaufman

dalam papernya yang berjudul Collborative Augmented Reality in Education.

Dalam kedua tulisan tersebut diungkapkan bahwa seiring dengan kemajuan dalam

perkembangan konsep pedagogis (starategi/gaya pembelajaran), aplikasi dan
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teknologi, dan penurunan biaya hardware, penggunaan skala kecil teknologi AR

untuk lembaga pendidikan menjadi sangat memungkinkan dalam dekade ini

(dengan asumsi pembangunan berkelanjutan di tingkat yang sama) (Kaufman,

2002). Namun demikian, potensi teknologi ini membutuhkan perhatian yang

seksama agar benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan

pendidikan. Berbagai potensi dan keuntungan dari penerapan teknologi AR untuk

pendidikan (Hamilton & Olenewa, 2010), antara lain yaitu:

a. Menyediakan pembelajaran kontektual yang bagi individu dalam

mempelajari suatu skill.

b. Merealisasikan konsep pendidikan dimana siswa memegang kendali

proses pembelajaran mereka sendiri.

c. Membuka kesempatan dalam menciptakan pembelajaran yang lebih

otentik dan dapat diterapkan dalam berbagai gaya pembelajaran.

d. Memiliki kekuatan untuk menarik siswa dengan cara yang sebelumnya

tidak memungkinkan.

e. Memberikan kebebasan bagi siswa dalam melakukan proses penemuan

dengan cara mereka sendiri.

f. Tidak ada konsekuensinya nyata (dengan kata lain aman bagi siswa) jika

terjadi kesalahan saat kegiatan pembelajaran / pelatihan skill.

Saat ini penetian dalam penerapan AR untuk pendidikan sudah banyak

dilakukan, contohnya dalam modeling object, game based learning, AR Book dan

lain-lain. Namun penelitian-penelitian tersebut masih berbasis desktop sehingga

pengguna dalam mengakses aplikasi tersebut masih ketergantungan dengan

perangkat PC. Selain itu penelitian-pelitian tersebut tersebut masih lebih focus

pada proses pengembangan (research and development) dan belum mengkaji dari

sudut pandang ilmu pendidikan secara mendalam.

2.2.4 Buku Berbasis Augmented Reality

Pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa teknologi AR

dengan segala kemungkinannya dapat diimplementasikan pada berbagai media,

termasuk buku. Penggabungan antara buku dengan teknologi AR menciptakan

media baru bernama buku barbasis AR (AR-Book). Agar dapat bekerja dengan

sempurna AR-Book secara garis besar memiliki dua kompunen utama, yaitu buku
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yang dilengkapi dengan marker pada hampir disetiap halamannya, dan yang

kedua yaitu peralatan untuk menangkap marker dan menampilkan hasilnya. Alat

tersebut dapat berupa handheld (HHD), head mounted display (HMD), virtual

retinal display (VRD), atau bahkan tampilan berbasis layar seperti layar monitor.

Fakta yang menarik yaitu sejak diciptakannya pada tahun 2001, AR-Book ini lebih

dikenal luas dengan nama The MagicBook. Nama The MagicBook sendiri berasal

dari tiga nama pelopor pengembangan buku berbasis AR tersebut, mereka adalah

Mark Billinghuarst, Hirokazu Kato dan Ivan Peupyrev.

Penelitian mereka saat itu difokuskan untuk mengeksplorasi bagaimana

suatu interface dibuat sehingga memungkin untuk penggabungan/perpindahan 23

yang tak terlihat antara realitas nyata , AR, dan immersive VR dalam setting yang

saling berkolaborasi (Billinghurst, 2001).

Menurut penelitian mereka The MagicBook setidaknya mendukung

kolaborasi dalam tiga tingkatan:

1. Buku sebagai obyek fisik: Sama dengan mengunakan buku biasa, dapat

dibaca seperti biasa sendiri atau bersama-sama.

2. Buku sebagai obyek AR: Pengguna dengan peralatan AR display dapat

melihat obyek virtual diatas halaman tersebut.

3. Buku sebagai lingkungan virtual: Pengguna dapat bersama-sama masuk

seutuhnya ke dalam dunia virtual di dalam buku tersebut dan melihat

pengguna lain dalam bentuk avatar bagian dari ini buku.

2.2.5 Mobile Phone Berdasarkan Augmented Reality

Baru-baru ini mobile phone telah dikembangkan menjadi platform yang

ideal untuk Augmented Reality (AR). Generasi telephone saat ini telah memiliki

layar berwarna, kamera yang terintegrasi, processor yang cepat dan bahkan

disediakan chip graohic 3D. Hal tersebut penting untuk mengadakan penelitian

pada tipe aplikasi AR yang sesuai untuk mobile phone dan tampilan panduan

pengguna untuk mengembangakan aplikasi ini. Ini karena adopsi yang tersebar

pada mobile phone yang berarti bahwa mereka menjadi salah satu platform untuk

aplikasi AR.

Isi Augmented Reality tradisional dilihat melalui head mount display

(HMD). Mengenakan HMD pengguna bebas untuk berinteraksi dengan konten
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virtual, baik secara langsung atau dengan mengunakan perangkat input seperti

mouse atau sarung tangan digital. Namun, untuk telepon genggam dan ponsel

berbasis AR, pengguna melihat melalui layar dan membutuhkan setidaknya satu

tangan untuk memegang perangkat. User interface untuk aplikasi ini sangat

berbeda dari aplikasi berbasis AR HMD. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk

melakukan penelitian tantang teknik interaksi untuk menampilkan AR genggam,

dan untuk menghasikan studi pangguna formal untuk mengevaluasi teknik ini.

2.3 Vuforia SDK

Vuforia adalah Augmented Reality Software Development Kit (SDK) untuk

perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi Augmented Reality.

Dulunya lebih dikenal dengan QCAR (Qualcomm Company Augmentend Reality).

Ini menggunakan teknologi Computer Vision untuk mengenali dan melacak

gambar planar (Target Image) dan objek 3D sederhana, seperti kotak, secara real-

time.

Kemampuan registrasi citra memungkinkan pengembang untuk mengatur

posisi dan virtual orientasi objek, seperti model 3D dan media lainnya, dalam

kaitannya dengan gambar dunia nyata ketika hal ini dilihat melalui kamera

perangkat mobile. Obyek maya kemudian melacak posisi dan orientasi dari

gambar secara real-time sehingga perspektif pengguna pada objek sesuai dengan

perspektif mereka pada Target Image, sehingga muncul bahwa objek virtual

adalah bagian dari adegan dunia nyata.

SDK Vuforia mendukung berbagai jenis target 2D dan 3D termasuk Target

Gambar 'markerless', 3D Multi target konfigurasi, dan bentuk Marker Frame.

Fitur tambahan dari SDK termasuk Deteksi Oklusi lokal menggunakan 'Tombol

virtual', runtime pemilihan gambar target, dan kemampuan untuk membuat dan

mengkonfigurasi ulang set pemrograman pada saat runtime. Vuforia menyediakan

Application Programming Interfaces (API) di C++, Java, Objective-C. SDK

mendukung pembangunan untuk IOS dan Android menggunakan Vuforia karena

itu kompatibel dengan berbagai perangkat mobile termasuk iPhone (4/4S), iPad,

dan ponsel Android dan tablet yang menjalankan Android OS versi 2.2 atau yang

lebih besar dan prosesor ARMv6 atau 7 dengan FPU (Floating Point Unit )

kemampuan pengolahan. (Wikipedia.us, qualcomm, diakses pada 10 Juli 2012).
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Qualcomm Augmented Reality memberikan beberapa keuntungan seperti :

1. Teknologi computer vision untuk menyelaraskan gambar yang tercetak dan

object 3D.

2. Mendukung beberapa alat development seperti Eclipse, Android, Xcode.

Selain itu, QCAR juga menawarkan development dan distribusi yang gratis

(Qualcomm, 2012).

2.3.1 Vuforia API Reference

API reference berisi informasi tentang hirarki kelas dan fungsi member

dari QCAR SDK. Sistem dari QCAR SDK menyediakan: callback event. Contoh:

sebuah image baru yang tersedia.

1. High-level access ke perangkat keras. Contoh: Kamera start / stop.

2. Multiple trackables

3. Interaksi secara langsung dengan dunia nyata

2.3.2 Arsitektur Vuforia

Vuforia SDK memerlukan beberapa komponen penting agar dapat bekerja

dengan baik. Komponen - komponen tersebut antara lain:

1. Kamera

a. Kamera dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap frame ditangkap

dan

b. diteruskan secara efisien ke tracker. Para developer hanya tinggal

memberi tahu kamera kapan mereka mulai menangkap dan berhenti.

2. Image Converter

Mengkonversi format kamera (misalnya YUV12) kedalam format yang

dapat dideteksi oleh OpenGL (misalnya RGB565) dan untuk tracking

(misalnya luminance).

3. Tracker

Mengandung algoritma computer vision yang dapat mendeteksi dan

melacak objek dunia nyata yang ada pada video kamera. Berdasarkan

gambar dari kamera, algoritma yang berbeda bertugas untuk mendeteksi

trackable baru, dan mengevaluasi virtual button. Hasilnya akan disimpan
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dalam state object yang akan digunakan oleh video background renderer

dan dapat diakses dari application code.

4. Video Background Renderer

Me-render gambar dari kamera yang tersimpan di dalam state object.

Performa dari video background renderer sangat bergantung pada device

yang digunakan.

5. Application Code

Mennginisialisasi semua komponen di atas dan melakukan tiga tahapan

penting dalam application code seperti:

a. Query state object pada target baru yang terdeteksi atau marker.

b. Update logika aplikasi setiap input baru dimasukkan.

c. Render grafis yang ditambahkan (augmented).

6. Target Resources

Dibuat menggunakan on-line Target Management System. Assets yang

diunduh berisi sebuah konfigurasi xml - config.xml - yang memungkinkan

developer untuk mengkonfigurasi beberapa fitur dalam trackable dan

binary file yang berisi database trackable.

Gambar 2.2 Diagram Aliran Data Vuforia
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2.3.3 System Overview

Sebuah aplikasi Vuforia SDK berbasis AR menggunakan layar

perangkat mobile sebagai "lensa ajaib" atau cermin ke dunia augmented dimana

dunia nyata dan maya tampaknya hidup berdampingan. Aplikasi ini membuat

kamera menampilkan gambar langsung pada layar untuk mewakili pandangan

dari dunia fisik. Objek Virtual 3D kemudian ditampilkan pada kamera dan

mereka terlihat menyatu di dunia nyata. Gambar 2.2 memberikan gambaran

umum pembangunan aplikasi dengan Qualcomm AR Platform. Platform ini

terdiri dari SDK Vuforia dan Target System Management yang dikembangkan

pada portal QdevNet. Seorang pengembang meng-upload gambar masukan

untuk targer yang ingin dilacak dan kemudian men-download sumber daya

target, yang dibundel dengan App. SDK Vuforia menyediakan sebuah objek

yang terbagi - libQCAR.so - yang harus dikaitkan dengan app. (qdevnet, 2012)

Gambar 2.3 Proses Online Target Management System

1. Trackables

"Trackables" adalah kelas dasar yang mewakili semua benda dunia nyata

bahwa SDK Vuforia dapat melacak six degrees-of-freedom. Setiap

trackable, ketika dideteksi dan dilacak, memiliki nama, ID, status, dan

pose informasi. Target Gambar, Gambar Multi Target dan Marker,

semua trackables yang mewarisi sifat dari kelas dasar. Trackables yang

diperbarui setiap frame diproses, dan hasilnya diteruskan ke aplikasi

pada state objek.

2. Marker
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Dalam pembuatan marker dalam hal ini markerless diperlukan sebuah

file gambar.JPG yang nantinya akan di-upload ke vuforia, marker

yang telah di-upload akan dinilai kualitasnya oleh sistem, berikut

adalah contohnya:

Gambar 2.4. Contoh marker

Pada gambar 2.4 adalah contoh gambar yang sangat baik dalam proses

pendeteksian marker. Gambar tersebut memiliki Features yang tinggi,

detail dan ketajaman gambar tersebar disemua bagian gambar. Objek

yang menyusun gambar tersebut menghasilkan tepi yang tajam dan

memberikan kontras yang tinggi.

2.3.4 Metode Pengenalan Pola Gambar

Qualcomm sebagai salah satu pengembang Augmented Reality

melakukan proses pendeteksian marker menggunakan pengenalan pola gambar.

Metode yang digunakan dalam QCAR adalah Natural Features Tracking

dengan metode FAST Corner Detection yaitu pendeteksian dengan mencari

titik-titik (interest point) atau sudut-sudut (corner) pada suatu gambar. Istilah

corner dan interest point sering digunakan secara bergantian. Pertama-tama

dilakukan pendeteksian tepi (edge), kemudian dilakukan analisa tepi untuk

mendapatkan pendeteksian sudut (corner) secara cepat. Algoritma ini kemudian

dikembangkan, sehingga deteksi tepi secara eksplisit tidak lagi diperlukan.

Misalnya mendeteksi kelengkungan dalam gradient gambar. Pada saat itu juga

ternyata bagian-bagian yang tidak berbentuk sudut (corner) terdeteksi juga

sebagai bagian dari gambar, misalnya titik-titik kecil pada latarbelakang gelap
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mungkin terdeteksi. Titik-titik ini yang disebut interest point namun istilah

corner tetap digunakan.

2.4 Smartphone

Smartphone adalah suatu ponsel yang memiliki kemampuan komputasi

yang lebih canggih dan konektivitas melebihi kemampuan ponsel biasa. Selain itu

hal mendasar yang membedakan smartphone dengan ponsel biasa adalah

kemampuan untuk menjalankan aplikasi third party.

Smartphone memiliki processor yang mampu menjalankan beberapa fitur

yang lebih aplikatif, sehingga smartphone yang muncul ditahun 2012 hampir

menyamai mini komputer. Smartphone tersebut juga memiliki space disk, memory

dan  sistem operasi.

2.5 Android

Android merupakan sebuah sistem operasi terbuka yang diperuntukan

untuk perangkat bergerak (mobile device). Dikembangakan oleh Open Handset

Alliance yang terdiri dari pengembangan software, hardware dan provinder

seperti Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan NVIDIA yang

bertujuan membuat sebuah standarterbuka untuk perangkat bergerak (mobile

device). Pada juli 2005 Android telah diakusisi oleh Google dan pada 5 November

2007 barulah secara resmi Android dirilis oleh Google. Dalam pengembangan

aplikasi Android SDK yang menyediakan tools dan API untuk para pengembang

aplikasi dengan platform Android mengunakan Java sebagai bahasa

pemogramannya.

2.5.1 Fitur

1. Rancangan Handset

Platform disesuaikan dengan kebutuhan VGA (Video Graphics Adapter )

yang lebih besar, library grafis 2D dan 3D yang berdasarkan pada

spesifikasi OpenGL ES 1.0 serta layout smartphone yang tradisional.

2. Penyimpanan

Android menggunakan software database SQLite sebagai penyimpanan

data.

3. Konektivitas
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Android mendukung berbagai teknologi konektivitas, seperti GSM

(Global System for Mobile Communication)/EDGE (Enhanced Data rates

for GSM Evolution), CDMA (Code Division Multiple Access), EV-DO

(Evolution-Data Optimized), UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System), bluetooth Wi-Fi (Wireless Fidelity).

4. Pesan

Android mendukung pengiriman pesan dalam bentuk SMS (Short

Massage Service) dan MMS (Multimedia Messaging Service).

5. Web browser

Web browser yang tersedia di Android berdasarkan pada framework

aplikasi open source WebKit.

6. Dukungan Java

Software yang ditulis dalam bahasa Java dapat dikompilasi dan dieksekusi

pada mesin virtual Dalvik, yang merupakan implementasi dari VM

(Virtual Machine) yang dirancang khusus untuk pengguna perangkat

bergerak.

7. Dukungan Media

Android mendukung beberapa format audio/video seperti: H.263, H.264

(dalam kontainer 3GP atau MP4), MPEG-4 SP. AMR, AMR-WB (dalam

kontainer 3GP). ACC, HE-AAC (dalam kontainer MP4 atau 3GP), MP3.

MIDI, OGG Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF dan BMP.

8. Dukungan Hardware Lainnya

Android mendukungan pengunaan kamera. Layar sentuh, GPS (Global

Pasitioning System), accelerometers, magnetometers, akselerasi 2D bit

blits (dengan orientasi hardware, scaling, konversi format piksel) san

akselerasi grafis 3D.

9. Lingkungan Development

Android menyediakan perangkat emulator, debugger, memori dan profil

kinerja yang tersedia pada plugin Eclipse IDE (Integrated Development

Environment).

10. Marker
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Mirip dengan App Store pada iPhone OS, Android Market adalah sebuah

katalog aplikasi yang dapat didownload dan diinstal pada telepon seluler

secara online, tanpa mengunakan PC (Personal Computer). Awalnya

hanya aplikasi gratis saja yang didukung. Dan sejak tanggal 19 februari

2009 aplikasi berbayar telah tersedia di Android Market untuk Amerika

Serikat.

11. Multi-touch

Android memiliki dukungan bawaan untuk multi-touch yang tersedia pada

handset terbaru, seperti HTC Hero. Pada awalnya fitur tersebut

dinonaktifkan pada level kernel (mungkin untuk menghidari pelanggaran

paten terhadap teknologi layar sentuh Apple). Sejak Google merilis update

untuk Nexus one dan juga berencana untuk merilis update untuk Motorola.

2.6 Sistem Tata Surya

Galaksi merupakan kelompok bintang yang jumlahnya bermiliar-miliar.

Salah satu galaksi yang kita tempati ini disebut Galaksi Bimasakti. Tata surya

adalah suatu sistem yang terdiri dari Matahari sebagai pusat tata surya yang

dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda planet. Semua bintang dapat

memancarkan cahaya sendiri, sehingga Matahari dapat digolongkan sebagai

bintang (Kartono.A, 2008).

2.6.1 Anggota Tata Surya

Jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota Tata Surya adalah

sebagai berikut:

1. Matahari

Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas Hydrogen dan

Helium (Braham.I, 2009). Matahari merupakan induk dari sistem tata

surya dan merupakan komponen utama sistem tata. Bintang ini memiliki

ukuran 332.830 masa bumi. Massa yang besar ini menyebabkan kepadatan

inti yang cukup besar untuk bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir

dan menyemburkan sejumlah energi yang dahsyat. Kebanyakan energi ini

dipancarkan ke luar angkasa dalam bentuk radiasi eletromagnetik,

termasuk spektrum optik. Matahari merupakan sebuah bintang yang
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jaraknya paling dekat ke Bumi, yaitu 1 Satuan Astronomi atau 150 juta

Km. Matahari berbentuk bola gas pijar yang tersusun atas gas Hidrogen

dan gas Helium. Matahari mempunyai diameter 1.4 x 106 Km, suhu

permukaannya mencapai 6000°K. Matahari merupakan sumber energy

utama bagi planet Bumi, sehingga berbagai proses fisis dan biologi dapat

berlangsung (Yamin.W, Kandi, 2009).

Gambar 2.5 Penampakan Matahari

2. Planet

Planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Planet

senantiasa berputar mengelilingi Matahari sebagai bintang pusatnya pada

orbitnya masing-masing. Planet-planet yang berada dalam Sistem Tata

Surya adalah : Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus

dan Neptunus. Planet-planet tersebut dikelompok menjadi dua, yaitu

planet dalam dan planet luar.

a. Planet Dalam (Inferior)

Planet Dalam merupakan planet-planet yang jaraknya lebih kecil atau

sama dengan 1 satuan astronomi (150 Juta Km). Karena jarak 1 satuan

astronomi ditentukan berdasarkan jarak dari Bumi ke Matahari, maka

yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus Dan Bumi

b. Planet Luar (Superior)

Planet Luar (Superior) merupakan planet-planet yang jaraknya lebih

besar dari 1 satuan astronomi (150 Juta Km). Adapun planet-planet
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yang ternasuk planet luar adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan

Neptunus.

3. Satelit

Satelit adalah benda-benda yang mengelilingi planet. Arah peredaran

satelit sama dengan arah peredaran planetnya. Satelit melakukan tiga

macam gerakan, yaitu berevolusi mengelilingi planet, berevolusi bersama

planet mengelilingi Matahari, dan juga berotasi pada sumbunya

(Kartono.A, 2008).

a. Satelit Alam

Satelit alam adalah satellite yang terbentuk karena adanya peristiwa

alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contohnya, Bulan

sebagai satelit alam Bumi.

b. Satelit Buatan

Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia yang

digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh, Satelite cuaca, satellite

komunikasi dan sebagainya.

Tabel. 2.1 Satelit Planet-Planet

No Nama Planet Jumlah Satelit Alam

1 Merkurius 0

2 Venus 0

3 Bumi 1

4 Mars 2

5 Jupiter 64

6 Saturnus 49

7 Uranus 27

8 Neptunus 13

2.6.2 Karakteristik Planet

Setiap planet dalam Sistem Tata Surya mempunyai karakteristik yang

berbeda-beda. Karakteristik yang dimiliki suatu planet dipengaruhi oleh beberapa

factor, diantaranya dipengaruhi oleh jarak planet tersebut ke Matahari,

eksentrisitas, dan kerapan atau density. Adapun karakteristik masing-masing

planet adalah sebagi berikut.
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1. Merkurius

Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya dan terdekat dengan matahari.

Planet ini sangat panas karena posisinya sangat dekat Matahari, dengan suhu

hingga 430°C pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, bagian planet yang

menjauh dari Matahari, berubah suhu menjadi dingin dengan suhu terendah di

Bumi yaitu di bawah -180°C. Merkurius sangat sulit dilihat diangkasa karena

keberadaannya yang sangat dekat dengan Matahari, tetapi kita bisa melihat

Merkurius di kaki langit saat Matahari terbenam atau saat Matahari terbit.

Gambar 2.6 Penampakan Planet Merkurius

2. Venus

Planet kedua yang dekat dengan Matahari adalah Venus. Planet ini memiliki

ukuran yang 19sing19 sama dengan Bumi dan juga diselimuti awan-awan tebal.

Venus merupakan salah satu benda ruang angkasa yang paling terang selain

Bulan di langit malam. Venus juga sering dijuluki Bintang Fajar atau Bintang

Sore karena planet ini bersinar dengan terang setelah Matahari terbenam di langit

bagian barat dan di langit bagian timur sebelum fajar tiba. Venus juga memiliki

fase-fase seperti Bulan.



II-20

Gambar 2.7 Penampakan Planet Venus

3. Bumi

Planet yang kita tempati berbentuk bola batu besar yang berputar di ruang

angkasa. Bumi merupakan planet terdekat ketiga dari Matahari dan juga

merupakan salah satu dari empat planet batu terbesar di tata surya. Foto satelit

telah menunjukkan bahwa Bumi berbentuk bulat, berwarna biru, dikelilingi oleh

lapisan udara dan awan-awan. Dua per tiga dari permukaan Bumi diselimuti

lautan samudra. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki air

pada permukaannya dan juga atmosfer yang membuat makhluk-makhluk hidup

dapat bernapas.

Gambar 2.8 Penampakan Planet Bumi

4. Mars

Seperti Merkurius, Venus dan Bumi, Mars merupakan planet bebatuan dengan

ukuran kecil. Planet ini adalah planet terdekat dengan keempat dari Matahari.

Mars berukuran lebih kecil dari Bumi dan bersuhu lebih dingin karena suhunya
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lebih jauh dari Matahari. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena batu-

batu dan debu pada permukaannya berwarna merah 21sing. Tetapi planet ini juga

memiliki lapisan es seperti Bumi. Di langit Mars terlihat seperti bintang yang

bersinar dengan warna kemerah-merahan,

Gambar 2.9 Penampakan Planet Mars

5. Jupiter

Jupiter memiliki bobot yang sangat berat, gabungan berat semua planet menjadi

satu. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dan planet terbesar kelima

terdekat dari Matahari. Jupiter disebut juga Gas Raksasa karena planet ini terbuat

dari gas dan cairan, inti batunya tersembunyi di bagian dalam tengah-tengah

planet. Jupiter terlihat seperti bintang putih yang bersinar di angkasa. Terdapat

empat bulan besar yang terlihat seperti bintik-bintik mengitari bagian lain planet

Jupiter. Bulan-bulan ini berpindah tempat mengikuti kemana Jupiter bergerak.

Gambar 2.10 Penampakan Planet Jupiter
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6. Saturnus

Saturnus juga dikenal sebagai planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar

kedua di tata surya setelah Jupiter dan jaraknya sangat jauh dari Matahari. Awan-

awan Saturnus tidak seterang awan-awan di Jupiter. Tetapi Saturnus  memiliki

cincin luar biasa yang berbentuk seperti lingkaran di sepanjang khatulistiwanya

(garis bayangan yang melingkar di tengah-tengah planet). Saturnus terlihat

seperti bintang kuning yang bersinar di angkasa. Planet ini merupakan planet

yang berbentuk samar-samar jika dilihat dengan mata telanjang.

Gambar 2.11 Penampakan Planet Saturnus

7. Uranus

Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari. Planet ini terbuat dari gas dan

mengadung es, diselimuti oleh awan-awan berwarna hijau kebiruan. Urunus

berada sangat jauh dari Bumi sehingga kita harus menggunakan teropong untuk

bisa melihatnya. Roket penyelidik Voyager 2 mengirimkan gambar planet Venus

yang lebih dekat dan dengan Bulannya yang besar pada saat diterbangkan pada

tahun 1986. Gambar-gambar tersebut diambil dengan menggunakan teropong

Hubble yang menunjukan bahwa adanya beberapa struktur awan berlapis-lapis

dan badai yang gelap.
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Gambar 2.12 Penampakan Planet Uranus

8. Neptunus

Neptunus terbuat dari gas dan es seperti Uranus, tetapi planet ini terlihat sedikit

lebih kecil dan awan-awannya berwarna biru. Uranus merupakan planet bersuhu

terdingin dan terjauh dari Matahari. Planet ini tidak dapat terlihat jika tidak

mengunakan teropong, Gambar Neptunus diambil oleh roket penyelidik Voyager

2 yang terbang yang terbang melewati Neptunus pada tahun 1989, dan

menunjukan adanya awan tipis berwarna putih dan badai gelap. Badai tersebut

telah menghilang pada saat teropong Hubble mengamati Neptunus di tahun 1996.

Gambar 2.13 Penampakan Planet Neptunus

2.6.3 Kala Rotasi Dan Revolusi

Benda-benda langit dalam sistem Tata Surya berputar mengelilingi bintang

pusatnya yaitu Matahari dengan waktu orbitnya masing-masing. Selain berputar
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mengelilingi Matahari, planet-planet tersebut juga berputar pada porosnya. Waktu yang

diperlukan oleh masing-masing planet untuk berputar mengelilingi Matahari (Kala

revolusi) dan waktu berputar yang diperlukan masing-masing planet untuk berputar pada

porosnya (Kala rotasi) berbeda-beda.

Adanya perbedaan kala revolusi planet-planet disebabkan berbedanya jarak

planet-planet terhadap Matahari sebagai bintang pusat, semakin jauh jarak planet

terhadap Matahari semakin besar kala revolusi. Kala rotasi suatu planet sangat tergantung

pada kecepatan putaran benda langit pada porosnya, kala rotasinya menjadi semakin

cepat.

Tabel 2.2 Jarak, Kala Rotasi, dan Kala Revolusi

No Nama Benda Langi Jarak (SA) Kala Rotasi Kala Revolusi

1 Matahari 0 25 Hari -

2 Merkurius 0,39 88 hari 59 hari

3 Venus 0,72 225 hari 243 hari

4 Bumi 1,00 365 hari 23,9 jam

5 Mars 1,52 1.9 tahun 24.6 hari

6 Jupiter 2,77 11.9 tahun 9.8 jam

7 Saturnus 5,20 29.5 tahun 10.7 jam

8 Uranus 9,54 84 tahun 15,8 jam

9 Neptunus 19,18 164.8 tahun 6.39

2.7 3D Studio Max

3D Studio Max adalah software visualisasi (modeling dan  animasi) tiga

dimensi yang populer dan serbaguna (Hendratman, 2006). Menurut Kelly L.

Murdock (2012), 3ds max adalah software aplikasi yang rata-rata digunakan oleh

user nya dengan tujuan untuk membuat objek 3d dan animasi 3d. Dalam membuat

suatu animasi atau objek yang bagus, kita harus membuat suatu scene yang terdiri

dari objek, lighting, texture, material objek, kamera, dan modifier.

Proses animasi 3D relative lebih sederhana dibandingkan dengan animasi

2D (cel animation) karena semua proses dapat dikerjakan dalam satu software

komputer. Secara garis besar proses animasi 3D dibagi menjadi 4 tahap, yaitu :
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1. Modelling

Menurut Dariush Derakhshani dan Randi L.Munn (2008,p107) Modelling

dalam program 3 dimensi mirip dengan seni memahat. Intinya yaitu membuat

sebuah objek dari bentuk geometri dan sejenisnya. Tidak masalah dari sudut

pandang manapun sebuah model yang kompleks pasti terbentuk dari 2 atau lebih

gabungan bagian-bagian bentuk geometri yang lebih simpel. Seorang pemodel

mengubah bentuk objek geometri menjadi kulit dan kerangka model 3D. Alat-alat

yang digunakan dalam 3D modelling sebagian besar ditujukan untuk metode

modelling secara poligon.

Menurut Kelly L. Murdock (2012,p259) modelling merupakan proses

pembuatan objek yang paling dasar. Baik itu memahat, membangun dengan

bebatuan, pekerjaan konstruksi, arsitektur atau mencetak, banyak jalan untuk

membuat suatu objek. 3D Studio Max menyediakan lebih banyak cara untuk

membuat satu objek.

2. Mapping

Menurut Kelly L. Murdock (2012,p461) Salah satu cara untuk

memperindah suatu objek adalah dengan menggunakan map. Dalam 3D max, map

adalah bentuk format gambar dengan pola tekstur yang diaplikasikan kedalam

kulit objek, beberapa map membungkus sebuah gambar kedalam objek yang

dituju, yang lainnya seperti tools displacement dan bump maps, modifikasi

permukaan kulit objek. Contohnya, kita dapat menggunakan map untuk memberi

warna air pada sup, atau memberi tekstur pada kulit jeruk yang berkeriput.

3. Animating

Menurut Dariush Derakhsani dan Randi L. Munn (2008, p24), animasi

adalah kumpulan frame yang berisi gambar atau scene yang diatur berurutan dan

dijalankan dengan sangat cepat sehingga gambar tersebut menjadi terlihat

bergerak. Pada software animasi seperti 3ds Max, animasi dibuat dengan

mengatur keyframe dan mengatur perubahan objek. perubahan objek bisa seperti

perubahan bentuk, perubahan tempat, dan perubahan ukuran.

4. Rendering

Dariush Derakhshani dan Randi L.Munn (2008,p501) Rendering adalah

langkah akhir dari pembuatan animasi 3D. Hal pertama yang harus disadari adalah
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kita harus membangun sebuah kejadian. Saat rendering, komputer mengkalkulasi

properti-properti dari kejadian yang dibuat, pencahayaan, bayangan dan

pergerakan objek, kemudian menyimpannya dalam bentuk satu atau lebih gambar

yang berurutan. Untuk mendapatkan sudut pandang yang diinginkan kita maka

kita harus mengatur kamera dan pengaturan render.

2.8 Unity

Unity adalah tool untuk membuat 3D video game atau konten interaktif

lainnya seperti visualisasi arsitektur atau real-time 3D animasi. Editor berjalan

pada Windows dan Mac Os X dan dapat menghasilkan game untuk Windows,

Mac, Wii, iPad, iPhone, serta Android platform.

Bahasa pemograman yang digunakan bermacam – macam. Mulai dari

Javascript, C# dan Boo. Pada unity, tidak bisa melakukan design dan modeling,

dikarenakan unity bukan tool untuk mendasign. Jadi untuk mendesain,

memerlukan 3D editor lain seperti 3D Max atau Blender, kemudian export

menjadi format .fbx atau langsung format file blend. Unity lebih simple dan

powerfull daripada game engine lainnya dengan berbagai asset yang dimiliki.

Ada dua lisensi utama: unity dan unity Pro, pada versi unity Pro merupakan

lisensi berbayar dan versi non pro merupakan versi gratis. Pada versi unity pro

terdapat fitur tambahan, seperti membuat tesktur dan penambahan efek. Versi

gratis, menampilkan splash screen (dalam permainan mandiri) dan watermark

(dalam game web).

Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh Unity 3D antara lain sebagai berukut.

1. Integrated development environment (IDE) atau lingkungan

pengembangan terpadu.

2. Penyebaran hasil aplikasi pada banyak platform.

3. Engine grafis menggunakan Direct3D (Windows), OpenGL (Mac,

Windows), OpenGL ES (iOS), dan proprietary API (Wii).

4. Game Script melalui Mono. Scripting yang dibangun pada Mono,

implementasi open source dari Net Framework. Selain itu pemograman

dapat menggunakan UnityScript (bahasa kustom dengan sintaks

JavaScript-inspired), bahasa C# atau Boo (yang memiliki sintak Phython-

inspired)
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Mesh merupakan bentuk dasar dari obyek 3D. Pembuatan mest tidak

dilakukan pada Unity. Sementara GameObjects adalah container untuk semua

komponen lainnya. Semua onjek dalam permainan disebut game objects.

Material digunakan dan dihubungkan dengan mesh atau renderer partikel

yang melekat pada game object. Material perhubungan dengan penyaji Mesh atau

partikel yang melekat pada GameObject tersebut. mereka memainkan bagian

penting dalam mendefinisikan bagaimana objek ditampilkan. Mesh atau partikel

tidak dapat ditampilkan tanpa material karena material meliputi referensi untuk

Shader yang digunakan untuk membuat Mash atau Partikel. Material digunakan

untuk menempatkan Tekstur ke GameObject.

Unity mendukung pengembangan aplikasi Android. Sebelum dapat

menjalankan aplikasi yang dibuat dengan unity Android diperlukan adanya

pengaturan lingkungan pengembangan Android pada perangkat. Untuk itu

pengembang perlu men-download dan menginstal SDK Android dan

menambahkan perangkat fisik ke sistem. Unity Android memungkinkan

pemanggilan fungsi kustom yang ditulis dalam C/C++ secara langsung dan Java

secara tidak langsung dari script C#.

2.9 Unifield Modeling Language (UML)

Unifield Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar

untuk merancang model sebuah sistem. Dengan mengunakan UML model dapat

dibuat untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat

berjalan pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun serta ditulis

dalam bahasa pemograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class

dan operation dalam konsep dasarnya, maka UML lebih cocokuntuk penulisan

perangkat lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C#

atau VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk

memodelkan aplikasi procedural dalam VB atau C.

Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi sintaks atau

semantic. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk

menggambarkan berbagai diagram perangkat lunak. Setiap bentuk memiliki
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makna tertentu dan sintaks UML mendefinisikan bagai mana bentuk-bentuk

tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML mendefinisikan terutama diturunkan

dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya: Grady Booch OOD (Object Orientasi

Design), Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling Technique) dan Ivar Jacobson

OOSE (Object Oriented Software Engineering).

Sejarah UML sendiri cukup panjang. Sampai era tahun 1990 puluhan

metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di dunia.

Diantaranya adalah: metodologi booch, metodologi coad metodologi OOSE,

Metodologi OMT, metodologi shlaer-mellor, metodologi wirfs-brock dan

sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi (method war)

dalam pendesainan beroriensi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi

sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbulnya masalah baru apabila seseorang

bekerjasama dengan group atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi

yang berlainan. UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini:

1. Use Case Diagram

2. Class Diagram

3. Activity Diagram

4. Sequence Diagram

2.9.1 Use Case Diagram

Use case diagram mengambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem, dan bukan

bagaimana. Sebuah use case merepresentasikan sebuah integrasi antara aktor

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berintegrasi dengan sistem untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan

merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem. Sebuah use case

dapat meng-include fungsionaliatas use case lain sebagai bagian dari proses dalam

dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include akan

dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara normal.
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Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu dari satu use case lain,

sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar

fungsionalitas yang common. Sebuah use case juga dapat meng-extend use case

lain dengan behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use

case menunjukan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain.

Tabel 2.3. Simbol dalam Use Case Diagram

Nama dan Simbol Keterangan

Aktor Digunakan untuk menyatakan pelaku yang berperan

dari luar sistem.

Use case Digunakan untuk menyatakan fungsionalitas dari

sistem.

Communication Digunakan untuk menyatakan spesifikasi peranan

aktor atau use case terhadap use case lain.

2.9.2 Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi

objek. Class menggambarkan struktur dari deskripsi class, package dan objek

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan

lain-lain. Class memiliki tiga area pokok yaitu Nama, Atribut dan Metoda.

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :

a. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan.

b. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya.
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c. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Class dapat merupakan

implementasi dari sebuah interface, yaitu class abstrak yang hanya

memiliki metoda. Interface tidak dapat langsung diinstansiasikan, tetapi

harus diimplementasikan dahulu menjadi sebuah class. Dengan demikian

interface mendukung resolusi metoda pada saat run-time. Sesuai dengan

perkembangan classmodel, class dapat dikelompokan menjadi package.

Kita juga dapat membuat diagram yang terdiri atas package.

Tabel 2.4. Simbol dalam Class Diagram

Nama dan Simbol Keterangan

Class Menggambarkan seperangkat objek

dengan atribut, perilaku dan hubungan

Generalization Digunakan untuk menyatakan

keterhubungan antar class

2.9.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang

memungkinkan terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity Diagram juga

dapat mengambarkan proses parallel yang mungkin terjadi pada beberapa ekskusi.

Activity Diagram merupakan state diagram khusus, dimana sebagian besar state

adalah action dan sebagian besar transisin di-trigger oleh selesainya state

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu Activity Diagram tidak

menggambarkan behavior internal sebuah sistem secara eksak, tetapi lebih

mengambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umun.

Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu user.
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Tabel 2.5. Simbol dalam Activity Diagram

Nama dan Simbol Keterangan

Initian State Sebagai titi awal alur aktivitas mengalir

Final State Menandakan titik akhir dari alur aktivitas

Action State (activity) Mengambarkan sebuah aktifitas

State Menggambarkan sebuah keadaan atau

kondisi

Flow Mengambarkan alur-alur altivitas

Decision Digunakan untuk melakukan per-

cabangan alur aktivitas dengan seleksi

kondisi

2.9.4 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar di dalam dan di sekitar

sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).

Sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event

untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang mentrigger aktivitas
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tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output

apa yang dihasilkan. Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline

vertical. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari sati abjek ke objek

lainnya. Pada fase desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi

operasi/metoda dari class. Activation bar menunjukan lamanya eksekusi sebuah

proses, biasanya diawali dengan diterimanya sebuah message. Untuk objek-objek

yang memiliki sifat khusus, standar UML mendefinisikan icon khusus untuk

objek boundary, controller dan persistent entity.

Tabel 2.6 Simbol dalam Sequence Diagram

Nama Keterangan

Objek Lifeline Objek yang terkait dengan sebuah

urutan proses.

Activation Suatu titik waktu dimana sebuah objek

mulai berpartisipasi didalam sebuah

sequence.

Message Menggambarkan kegiatan yang

dilakukan atau mengirimkan sebuah

pesan.


