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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Design Science Research Methodology (DSRM) adalah suatu metodologi 

untuk melakukan penelitian desain sains dalam sistem informasi. Proses desain 

sains mencakup enam langkah: identifikasi masalah dan motivasi, mendefinisikan 

tujuan untuk solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan 

komunikasi (Peffers, dkk., 2017). Keenam langkah terjabarkan sebagai berikut. 

1. Identifikasi Masalah dan Motivasi 

Dari studi literatur ditemukan materi pembelajaran mengenai bangun ruang 

terdapat pada kurikulum SD kelas 6. Dalam dua buku teks pelajaran siswa 

yang dijadikan acuan, terdapat lima bangun ruang yang diajarkan kepada 

siswa yakni kubus, balok, tabung, kerucut, dan limas segi empat. Terdapat 

tiga aspek yang diajarkan seputar bangun ruang dalam kedua buku ini yakni 

sifat-sifat, bentuk jaring-jaring, dan pemahaman mengenai volume dan luas 

permukaan dari bangun ruang. Ditemukan juga bahwa teknologi augmented 

reality memiliki potensi untuk dijadikan suatu media pembelajaran yang 

dapat meningkatkan motivasi penggunanya. 

2. Mendefinisikan Tujuan untuk Solusi 

Dengan tujuan untuk menunjang kemampuan siswa dalam mempelajari 

materi bangun ruang, dirancang suatu media pembelajaran bangun ruang 

yang dikemas dengan teknologi augmented reality. 
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3. Desain dan Pengembangan 

Aplikasi mengacu kepada buku teks pelajaran siswa kelas 6 SD Sang Timur 

Ciledug. Dalam aplikasi dibangun tiga mode sesuai dengan aspek yang 

diajarkan. Untuk mendokumentasikan sistem, digunakan tiga diagram dari 

Unified Modelling Language (UML) yakni use case, sequence diagram, 

class diagram, dan activity diagram. Kemudian dibuat desain mock up 

untuk dijadikan acuan untuk perancangan tampilan atau Graphical User 

Interface (GUI) di dalam aplikasi. Aplikasi dibangun dengan menggunakan 

Integrated Development Environment (IDE) Unity. Aset objek tiga dimensi 

yang digunakan dibuat dengan menggunakan 3DS Max. 

4. Demonstrasi  

Aplikasi diuji coba kepada siswa kelas 6 di SD Sang Timur Ciledug. Setiap 

mode yang dibangun dalam aplikasi diuji coba oleh responden (siswa). 

5. Evaluasi 

Keefektifan aplikasi sebagai media pembelajaran diukur dengan melakukan 

dua kali penilaian kepada siswa sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi. 

Adapun materi yang digunakan untuk penilaian disesuaikan dengan tiga 

mode yang dibangun dalam aplikasi. Untuk menilai motivasi penggunaan 

aplikasi, digunakan kuesioner dengan pemodelan Hedonic Motivation 

System Adoption Model (HMSAM) sebagai dasar penilaian. 

6. Komunikasi 

Hasil penelitian dikomunikasikan kepada publik dengan dibuat menjadi 

bentuk karya ilmiah dalam rupa laporan skripsi. 
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Dalam tahapan analisis, seluruh hasil dari evaluasi dikaji untuk dicari 

kesimpulannya. Pada data hasil desk checking dibandingkan dengan hasil 

dari aplikasi untuk memastikan kalkulasi dari aplikasi menghasilkan nilai 

yang benar. Hasil pengujian pemahaman materi bangun ruang terhadap 

siswa (pengguna aplikasi) dijelaskan dalam bentuk grafik garis untuk 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman antara sebelum dengan 

sesudah penggunaan aplikasi. Aspek yang paling berpengaruh terhadap 

motivasi penggunaan aplikasi ditentukan dari nilai tertinggi antara nilai rata-

rata masing-masing aspek yang terdapat di kuesioner HMSAM. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi smartphone berbasis Android 

dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR). Aplikasi memiliki tiga 

mode yakni, observasi, simulasi, dan kalkulasi.  

Mode observasi adalah mode yang menampilkan wujud bangun ruang, 

beserta informasi detailnya seperti sifat dan ciri khusus bangun ruang yang sesuai 

dengan kartu AR. Mode simulasi memungkinkan pengguna untuk melakukan 

simulasi (dalam bentuk animasi) transformasi jaring-jaring menjadi bangun ruang 

sesuai dengan kartu AR. Mode kalkulasi memungkinkan pengguna untuk melihat 

rumus volume dan luas permukaan beberapa bangun ruang. Dalam mode kalkulasi, 

pengguna juga dapat mencari hasil perhitungan dengan memasukkan input angka 

(nilai untuk suatu ukuran) dan aplikasi menampilkan hasil perhitungan volume dan 

luas permukaan bangun ruang yang sesuai dengan kartu AR. 
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Teknologi AR dalam aplikasi direalisasikan dengan menggunakan library 

Vuforia yang bekerja dengan cara mendeteksi adanya gambar target (image target 

atau yang disebut juga marker) tertentu di tangkapan kamera yang kemudian 

melakukan pengolahan objek tiga dimensi secara langsung di layar. Untuk 

mempermudah implementasi, marker yang dideteksi aplikasi dicetak menjadi  

sebuah kartu berukuran A6 dengan nama bangun ruang yang sesuai. 

3.2.1 Use Case Diagram 

Untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan aplikasi 

digunakan use case diagram. Gambar 3.1 menunjukkan aplikasi memiliki satu 

aktor utama yaitu pengguna dan memiliki 9 tindakan utama yang dapat dilakukan. 

 
Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi 
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Tabel 3.1 Deskripsi Use Case “Melihat Splash Screen” 

Use Case Melihat Splash Screen 

Actor Pengguna 

Description 
Pengguna melihat animasi transisi masuk aplikasi dan 

sistem melakukan inisialisasi awal 

Trigger Aktor membuka aplikasi 

Flow of Event 

1. Aktor membuka aplikasi dari smartphone 

2. Sistem melakukan inisialisasi 

3. Animasi aplikasi muncul di layar 

Pre-condition Aplikasi dibuka yang sebelumnya belum terbuka 

 

Pada Tabel 3.1 berisi deskripsi use case “Melihat Splash Screen” yang mana 

terjadi pertama kali saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Pengguna selalu 

melewati aktivitas ini sebelum aplikasi dapat digunakan. 

Tabel 3.2 Deskripsi Use Case “Melihat augmented object bangun ruang” 

Use Case Melihat augmented object bangun ruang 

Actor Pengguna 

Description 

Pengguna mengatur kartu AR hingga dideteksi oleh 

aplikasi dan menampilkan objek bangun ruang yang 

sesuai 

Trigger Marker yang sesuai terdeteksi oleh aplikasi 

Flow of Event 

1. Aplikasi masuk ke dalam mode kamera 

2. Aktor mengatur kartu AR 

3. Aplikasi berhasil mendeteksi marker 

4. Aplikasi mengolah objek yang sesuai dan 

menampilkannya ke layar 

Pre-condition 
Aplikasi masuk ke mode observasi, simulasi, atau 

kalkulasi 

 

 Tabel 3.2 menjelaskan aktivitas pengguna melihat augmented object 

bangun ruang. Pengguna melihat hasil render objek bangun ruang (untuk mode 

observasi dan kalkulasi) atau jaring-jaring (untuk mode simulasi) yang 

ditambahkan di layar smartphone. 

 

 

 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017



 

24 

  

Tabel 3.3 Deskripsi Use Case “Melihat detail informasi bangun ruang” 

Use Case Melihat detail informasi bangun ruang 

Actor Pengguna 

Description 

Pengguna melihat panel informasi yang berisi jumlah 

sisi, rusuk, dan titik sudut serta sifat unik suatu bangun 

ruang 

Trigger 
Marker terdeteksi pertama kali atau berbeda dengan 

sebelumnya 

Flow of Event 

1. Aplikasi mencari informasi yang sesuai marker 

2. Aplikasi menampilkan informasi ke dalam panel 

3. Aktor melihat informasi yang muncul 

Pre-condition Aplikasi masuk ke mode observasi 

  

Tabel 3.3 menunjukkan aplikasi menampilkan informasi spesifik dari 

bangun ruang setiap kali marker-nya terdeteksi. Informasi yang ditampilkan adalah 

jumlah sisi, rusuk, titik sudut, dan sifat-sifat khusus dari setiap bangun ruang. 

Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut ditampilkan dalam bentuk tombol toggle yang 

berhubungan dengan use case “Memanipulasi detail informasi bangun ruang.” 

Tabel 3.4 Deskripsi Use Case “Memanipulasi detail informasi bangun ruang” 

Use Case Memanipulasi detail informasi bangun ruang 

Actor Pengguna 

Description 

Pengguna mengganti tampilan agumented object 

bangun ruang dengan menekan tombol di detail 

informasi 

Trigger Tombol toggle sisi, rusuk, atau titik sudut ditekan 

Flow of Event 

1. Aktor menekan salah satu tombol toggle 

2. Aplikasi menampilkan perubahan augmented object 

sesuai dengan pengaturan pengguna 

Pre-condition 
Aplikasi masuk ke mode observasi dan objek bangun 

ruang sudah muncul 

 

Use case yang memperluas “Melihat detail informasi bangun ruang” 

dideskripsikan pada Tabel 3.4. Use case ini menunjukkan pengguna dapat mengatur 

tampilan objek yang diproyeksikan di layar, yakni bagian sisi, rusuk, dan titik sudut 

(jika ada) augmented object dengan cara menekan tombol toggle dari objek bangun 

ruang tersebut.  
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Tabel 3.5 Deskripsi Use Case “Melihat rumus volume dan luas permukaan 

bangun ruang” 

Use Case 
Melihat rumus volume dan luas permukaan bangun 

ruang 

Actor Pengguna 

Description 
Pengguna melihat rumus volume dan luas permukaan 

(jika ada) dari suatu bangun ruang 

Trigger 
Marker terdeteksi pertama kali atau berbeda dengan 

sebelumnya 

Flow of Event 

1. Aplikasi mencari rumus yang sesuai marker 

2. Aplikasi mengatur tempat input agar sesuai rumus 

3. Aplikasi menampilkan rumus ke dalam panel 

4. Aktor melihat rumus yang muncul 

Pre-condition Aplikasi masuk ke mode kalkulasi 

 

 Tabel 3.5 berisi deskripsi use case “Melihat rumus volume dan luas 

permukaan bangun ruang” yang menunjukkan pengguna dapat melihat rumus 

volume dan luas permukaan (untuk beberapa bangun ruang) saat marker terdeteksi. 

Tabel 3.6 Deskripsi Use Case “Melakukan perhitungan volume dan luas 

permukaan bangun ruang” 

Use Case Melakukan perhitungan volume dan luas permukaan 

Actor Pengguna 

Description 
Pengguna melakukan perhitungan untuk mencari 

volume dan luas permukaan dari suatu bangun ruang 

Trigger 
Pengguna selesai memasukkan angka untuk semua 

input yang tersedia 

Flow of Event 

1. Aplikasi mencari rumus yang sesuai bangun ruang 

yang muncul 

2. Aplikasi memasukkan seluruh angka dari input 

untuk dihitung 

3. Aplikasi menampilkan hasil perhitungan volume 

dan luas permukaan ke dalam panel 

4. Aktor melihat hasil kalkulasi yang muncul 

Pre-condition Aplikasi masuk ke mode kalkulasi 

 

Tabel 3.6 mendeskripsikan use case perhitungan volume dan luas 

permukaan yang bisa dilakukan oleh pengguna terhadap aplikasi setelah masuk ke 

dalam mode kalkulasi. 
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Tabel 3.7 Deskripsi Use Case “Melihat daftar jaring-jaring bangun ruang” 

Use Case Melihat daftar jaring-jaring bangun ruang 

Actor Pengguna 

Description Pengguna melihat daftar jaring-jaring bangun ruang 

Trigger Marker yang berbeda terdeteksi atau pertama kali 

Flow of Event 

1. Aplikasi mengubah tombol pada daftar jaring-

jaring sesuai dengan bangun ruang marker 

2. Aplikasi menampilkan daftar jaring-jaring ke 

dalam panel 

3. Aktor melihat daftar jaring-jaring yang muncul 

Pre-condition 
Aplikasi masuk ke mode simulasi dan marker telah 

terdeteksi 

 

 Daftar jaring-jaring muncul jika aplikasi berada dalam mode simulasi dan 

marker bangun ruang telah terdeteksi. Pengguna dapat melihat daftar jaring-jaring 

yang tersedia dari bangun ruang yang terdeteksi dalam bentuk daftar tombol seperti 

yang dijelaskan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.8 Deskripsi Use Case “Melihat animasi transformasi jaring-jaring” 

Use Case Melihat animasi transformasi jaring-jaring 

Actor Pengguna 

Description 
Pengguna melihat animasi transformasi perubahan 

jaring-jaring menjadi bangun ruang atau sebaliknya 

Trigger Sisi jaring-jaring diketuk atau tombol reset ditekan 

Flow of Event 

1. Pengguna mengetuk salah satu sisi jaring 

2. Aplikasi melakukan animasi transformasi 

3. Pengguna melihat perubahan objek di layar 

Pre-condition 
Aplikasi masuk ke mode simulasi dan marker telah 

terdeteksi 

  

Tabel 3.8 mendeskripsikan bahwa pengguna dapat menyaksikan animasi 

transformasi perubahan dari jaring-jaring menjadi bangun ruang atau sebaliknya. 

Jika jaring-jaring dalam keadaan terbuka, pengguna dapat mengetuk salah satu 

sisinya untuk menjadikannya alas dan melakukan animasi melipat menjadi bangun 

ruang. Jika sudah berbentuk bangun ruang, pengguna dapat menekan tombol reset 

untuk melakukan animasi melepas lipatan menjadi jaring-jaring. 
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Tabel 3.9 Deskripsi Use Case “Memilih jaring-jaring” 

Use Case Memilih jaring-jaring 

Actor Pengguna 

Description Pengguna memilih jaring-jaring yang tersedia di daftar 

Trigger - 

Flow of Event 

1. Pengguna memilih jaring-jaring yang ditampilkan 

2. Aplikasi mengganti jaring-jaring yang muncul di 

layar 

Pre-condition 
Aplikasi masuk ke mode simulasi dan marker telah 

terdeteksi 

 

Tabel 3.9 mendeskripsikan use case “Memilih jaring-jaring.” Dalam use 

case ini pengguna dapat memilih jaring-jaring bangung ruang untuk ditampilkan 

layar. Setiap jaring-jaring dapat ditransformasikan seperti yang dijelaskan dalam 

Tabel 3.8, dan setiap bangun ruang memiliki daftar jaring-jaringnya masing-

masing. 

3.2.2 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan diagram penting dalam UML untuk 

menggambarkan aspek dinamis sistem. Activity diagram pada dasarnya adalah 

suatu diagram alir untuk mewakili aliran dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. 

Kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai operasi sistem (Tutorials Point, 

Tanpa Tahun). (Tutorials Point, t.thn.)  

Activity diagram digunakan untuk menjelaskan setiap use case secara rinci. 

Dalam activity diagram terdapat dua entitas: pengguna dan sistem. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017
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Pengguna Sistem

Melakukan inisialisasi
variabel awal

Menyiapkan informasi dan rumus 
bangun ruang dari JSON

Menampilkan 
animasi pembuka

Melihat splash screen

Me-load material 
objek bangun ruang 

Me-load gambar bentuk tiap 
jaring-jaring untuk tombol

Membuka aplikasi

 
Gambar 3.2 Activity Diagram “Melihat Splash Screen” 

 

 Gambar 3.2 berisi alur kegiatan “Melihat splash screen” yang dimulai dari 

pengguna membuka aplikasi dilanjutkan dengan sistem melakukan inisialisasi 

untuk semua variabel yang dipakai hingga menyiapkan seluruh aset yang digunakan 

pada saat runtime seperti data informasi sifat dan rumus dari setiap bangun ruang 
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dari file dengan format Java Script Notation Oject (JSON) dan material yang 

dipakai untuk objek bangun ruang nantinya. 

Sistem

Meload file infoBR.json

Melakukan serialisasi
dari string json ke class InfoBR 

Memasukkan isi infoBR.json
ke dalam string

Meyimpan hasil serialisasi ke dalam 
data  static

Meload file rumusBR.json

Melakukan serialisasi
dari string json ke class RumusBR 

Memasukkan isi rumusBR.json
ke dalam string

Meyimpan hasil serialisasi ke dalam 
data  static

 
Gambar 3.3 Activity Diagram “Menyiapkan informasi dan rumus bangun ruang 

dari JSON” 

 

 Pada Gambar 3.3 terdapat sub-activity “Menyiapkan informasi dan rumus 

bangun ruang dari JSON” yang berasal dari activity di Gambar 3.2. Sub-activity ini 

dilakukan oleh sistem dimulai dari pengambilan hingga penyimpanan informasi 

sifat dan rumus setiap bangun ruang dari file JSON ke dalam data static. Pada 

awalnya isi file JSON dimasukkan ke dalam string yang kemudian di-serialization-

kan ke dalam data dengan format yang sudah ditentukan. 
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Pengguna Sistem

Mengatur posisi 
kartu AR

Menangkap 
citra dari kamera

Mengecek target 
tanda AR dari 

tangkapan kamera

[target citra ditemukan]

Mengolah 
objek bangun ruang 

yang sesuai

[target citra tidak ditemukan]

Melihat objek 
bangun ruang 

di layar

Menonaktifkan objek 
bangun ruang dari 

layar

Bangun Ruang yang 
aktif

 
Gambar 3.4 Activity Diagram “Melihat augmented object bangun ruang” 

  

Untuk aktivitas melihat augmented object bangun ruang, alur kerja dimulai 

dari kartu AR diatur pengguna sehingga marker terdeteksi oleh aplikasi. Setelah 

terdeteksi, objek bangun ruang yang sesuai di-render dengan acuan marker tersebut 

dan ditampilkan di layar. Jika marker yang telah ditemukan tadi hilang atau tidak 

terdeteksi, komponen renderer dinonaktifkan sehingga objek bangun ruang tidak 

muncul di layar. Aktivitas ini berlangsung terus menerus saat berada dalam mode 

sehingga tampilan layar selalu berisi tangkapan kamera. 
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Pengguna Sistem

Memunculkan 
panel detail

Melihat 
jumlah sisi, rusuk, titik sudut,

dan informasi unik 
bangun ruang yang dipilih

Mengisi panel jumlah sisi, 
rusuk, dan titik sudut

 sesuai objek 
yang aktif

Bangun Ruang yang 
aktif

 
Gambar 3.5 Activity Diagram “Melihat detail informasi bangun ruang” 

 

 Jika mode observasi dipilih pengguna dan marker bangun ruang terdeteksi, 

informasi mengenai sifat-sifat bangun ruang tersebut seperti jumlah sisi, rusuk, dan 

titik sudutnya serta ciri khas dari bangun ruang ditampilkan seperti yang terlihat 

pada Gambar 3.5. 
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Pengguna Sistem

[sisi  diaktifkan]

Mengganti material 
objek sisi dengan 

material warna biru

[sisi dinonaktifkan]

Mengganti material
objek sisi dengan 

material semi 
transparan

Menekan tombol 
toggle

[tombol sisi]

[else]

[tombol rusuk]

[titik sudut diaktifkan]

Mengganti material 
objek titik sudut 
dengan material 

warna putih

[titik sudut dinonaktifkan]

Mengganti material 
objek titik sudut 
dengan material 

transparan

[rusuk diaktifkan]

Mengganti material 
objek rusuk dengan 

material warna putih

[rusuk dinonaktifkan]

Mengganti material
objek rusuk dengan 
material transparan

[tombol titik sudut]

 
Gambar 3.6 Activity Diagram “Memanipulasi detail informasi bangun ruang” 

 

 Use case “Melihat detail informasi bangun ruang” di-extend oleh use case 

yang tertera pada Gambar 3.6. Tampilan sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang 

dapat dimanipulasi dengan menekan toggle yang berada di panel informasi detail. 

Jika toggle aktif, objek yang bersangkutan dimunculkan di layar dan sebaliknya, 

jika toggle tidak aktif objek yang bersangkutan disamarkan (dibuat semi transparan) 

atau disembunyikan. 
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Pengguna Sistem

Memilih objek 
bangun ruang 

di layar

Mengatur 
panel rumus

Memunculkan 
panel rumus

Melihat rumus 
bangun ruang 

yang dipilih

Mengaktifkan objek 
yang dipilih 
pengguna

 
Gambar 3.7 Activity Diagram “Melihat rumus volume atau luas bangun ruang” 

 

 Apabila mode kalkulasi dipilih pengguna dan marker telah terdeteksi oleh 

aplikasi, panel yang berisi rumus volume dan luas permukaan (jika ada) dari bangun 

ruang yang sesuai dimunculkan. 
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Sistem

Mengambil info 
bangun ruang dari 

data static

Menulis nama 
variabel pertama

[Memiliki variabel kedua]
Menulis nama 
variabel kedua

[Memiliki variabel ketiga]

Menulis nama 
variabel ketiga

[tidak ada
Variabel ketiga]

Menghilangkan 
rongga kosong 
variabel ketiga

[tidak ada
Variabel kedua]

Menghilangkan 
rongga kosong 

variabel kedua dan 
ketiga

Menuliskan rumus volume 
ke dalam panel

 
Gambar 3.8 Activity Diagram “Mengatur Panel rumus” 

 

Aktivitas melihat rumus volume atau luas bangun ruang (Gambar 3.7), 

memiliki sub-activity “Mengatur panel rumus” yang terlihat pada Gambar 3.8. 

Dalam sub-activity ini terjadi pengaturan dari segi tampilan variabel rumus, karena 

variasi bangun ruang seperti kubus hanya memiliki satu variabel dalam rumus yaitu 

sisi sedangkan balok memiliki tiga variabel yakni panjang, lebar, dan tinggi. 
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Pengguna Sistem

memasukkan variabel
ke dalam perhitungan

Melihat hasil 
volume bangun ruang

[Memiliki variabel kedua]

Mengisi variabel 
pertama dengan 

angka

Mengisi variabel 
kedua dengan angka

Mengisi variabel 
ketiga dengan angka

[Memiliki variabel ketiga]

[tidak ada variabel kedua]

[tidak ada variabel ketiga]

Menghitung hasil volume 
dan luas permukaan

bangun ruang 

Memasukkan nilai 
variabel dan hasil ke 

dalam baris solusi rumus

 
Gambar 3.9 Activity Diagram “Melakukan perhitungan volume” 
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 Gambar 3.9 merupakan activity diagram yang menjelaskan alur yang terjadi 

ketika pengguna ingin menghitung volume atau luas permukaan dari bangun ruang. 

Aplikasi secara otomatis menghitung volume dan luas permukaan jika semua input 

variabel rumus (seperti panjang, lebar, tinggi) telah diisi oleh pengguna.  

Pengguna Sistem

Mengambil 
kumpulan gambar 

bentuk jaring-jaring 
yang sesuai

Menampilkan satu 
tombol

[Masih ada bentuk]

Melakukan looping 
untuk setiap bentuk 

jaring-jaring

[Selesai]

Mengaktifkan jaring-
jaring bentuk 

pertama

Menghubungkan 
objek jaring-jaring 

yang sesuai dengan 
tombol

Memunculkan panel 
jaring-jaring

[Panel belum muncul]

[panel sudah muncul]

Melihat 
jumlah sisi, rusuk, titik sudut,

dan informasi unik 
bangun ruang yang dipilih

Bangun Ruang yang 
aktif

 
Gambar 3.10 Activity Diagram “Melihat daftar jaring-jaring bangun ruang” 
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 Gambar 3.10 merupakan aktivitas yang terjadi saat pengguna masuk dalam 

mode simulasi. Daftar jaring-jaring bangun ruang yang sesuai ditampilkan ketika 

marker telah terdeteksi.  

Jaring-jaring yang dimunculkan di layar dapat diganti dengan pilihan 

pengguna dengan alur aktivitas seperti yang tertera pada Gambar 3.11. 

Pengguna Sistem

Memilih jaring-jaring
dari daftar

Mengaktifkan 
jaring-jaring yang dipilih

dalam daftar

Mengganti objek 
jaring-jaring sesuai pilihan

Melihat objek 
jaring-jaring 
yang dipilih

 
Gambar 3.11 Activity Diagram “Memilih jaring-jaring” 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017



 

38 

  

Pengguna Sistem

Menekan salah satu sisi
jaring-jaring

Menganimasikan setiap
sisi yang terhubung

Melihat animasi
perubahan jaring-jaring 
menjadi bangun ruang

 
Gambar 3.12 Activity Diagram “Melihat animasi transformasi jaring-jaring” 

 

Sistem

Melacak seluruh sisi 
dalam jaring-jaring 

dengan BFS

[Seluruh sisi telah dianimasikan]

Mengumpulkan 
seluruh sisi yang 

berhubungan dengan 
DFS

[ada sisi yang
 dianimasikan]

Menganimasikan 
kumpulan sisi sesuai 

pivotnya

 
Gambar 3.13 Activity Diagram “Menganimasikan sisi jaring-jaring” 
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 Gambar 3.12 berisi alur melihat animasi transformasi jaring-jaring. Alur 

dimulai dari pengguna menekan salah satu sisi jaring-jaring yang muncul di layar, 

kemudian aplikasi menjalankan algoritma BFS dan DFS dasar logika transformasi 

jaring-jaring (Gambar 3.13). Seluruh sisi dilipat dimulai dari semua sisi yang 

bersinggungan dengan sisi yang dipilih. Setiap kali suatu sisi dilipat, sisi tersebut 

mencari semua sisi yang terhubung dengannya yang belum dilipat untuk 

dikumpulkan dengan algoritma DFS. Kumpulan sisi ini kemudian dilipat di pivot 

yang sama dengan sisi yang hendak dilipat tadi agar menciptakan bangun ruang 

yang sesuai. 

3.2.3 Class Diagram 

Perilaku suatu GameObject (nama objek dalam IDE Unity) dikendalikan 

oleh suatu component yang menempel. Dalam Unity, component dapat dibangun 

sendiri sesuai kebutuhan menggunakan script. Sebuah script memiliki hubungan 

dengan kinerja internal Unity dengan cara mengimplementasikan sebuah built-in 

class bernama MonoBehaviour. Suatu class dapat diumpamakan sebagai suatu 

blueprint untuk membuat suatu komponen yang ditempel pada GameObject. Nama 

suatu class harus sama dengan nama file-nya. Terdapat fungsi Update untuk 

meletakkan kode yang berjalan setiap frame update GameObject dan fungsi Start 

yang dipanggil sebelum gameplay dimulai, seperti untuk initialization. Namun, 

fungsi initialization sebuah objek yang biasa digunakan atau constructor tidak 

digunakan karena dapat mengganggu operasi dasar Unity (Unity, 2017). 
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Gambar 3.14 Class Diagram Sistem 
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Gambar 3.14 menunjukkan class diagram dari aplikasi. Class diagram 

berisi 17 class.  

1. ObservasiMain adalah kelas yang menunjang mode Observasi. Dalam class ini 

terjadi pemanggilan fungsi LoadInfoFromFile yang berfungsi untuk mengambil 

data informasi sifat bangun ruang dari file infoBR.json agar di-serialization-kan 

ke dalam variabel static InfoBR. 

2. DetailController merupakan kelas pengendali panel “Informasi Bangun Ruang” 

yang menampilkan informasi dari bangun ruang yang muncul di layar. Kelas ini 

memanggil fungsi GetInfo milik ObservasiMain untuk mengambil informasi 

bangun ruang seperti jumlah sisi, rusuk, titik sudut, dan sifat khususnya. Fungsi 

Update berisi pemanggilan fungsi DetailMove yang berguna untuk menggeser 

posisi detail agar meminimalisir terhalangnya proyeksi augmented object di 

layar. Tiga fungsi untuk tombol toggle yakni, ClickSisi, ClickRusuk, dan 

ClickTiSu masing-masing berperan sebagai fungsi yang memanipulasi tampilan 

sisi, rusuk, dan titik sudut. Fungsi ChangeCheckBox yang mengubah icon 

centang dipanggil oleh ketiga fungsi toggle tersebut. 

3. BangunRuangController adalah kelas yang mengendalikan augmented object 

dalam mode Observasi. Dalam kelas BangunRuangController terdapat dua 

fungsi ToggleVisibility (satu adalah static yang lain adalah fungsi publik 

normal) yang berguna untuk mengatur tampilan hasil manipulasi sisi, rusuk, dan 

titik sudut dari augmented object bangun ruang. Fungsi OnPointerClick berguna 

untuk meng-handle kejadian pengguna menyentuh augmented object bangun 

ruang di layar saat ingin memunculkan panel “Informasi Bangun Ruang”. 
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4. SimulasiMain adalah kelas yang menunjang mode Simulasi. Dalam class ini 

fungsi Awake berfungsi untuk me-load sprite yang digunakan sebagai gambar 

dalam tombol di panel daftar jaring-jaring yang disimpan dalam array 

imgJaring. Terdapat juga variabel dengan tipe Algorithm dengan akses publik 

agar dapat digunakan oleh kelas lain.  

5. SisiController merupakan kelas yang menjadi pengendali setiap lempengan sisi 

jaring-jaring bangun ruang. Di dalamnya terdapat variabel Up, Left, Right, dan 

Down yang bertindak sebagai edge atau disebut juga penunjuk dalam graph yang 

menghubungkan sisi lain yang bersinggungan. Fungsi OnPointerClick berfungsi 

sebagai handler yang menangani kejadian pengguna memilih sisi jaring-jaring 

untuk ditransformasikan menjadi bangun ruang.  

6. Algorithm adalah kelas yang menyimpan logika BFS dan DFS yang digunakan 

dalam mode simulasi. Variabel CenterSide berguna untuk menyimpan kumpulan 

sisi yang telah dipilih pengguna saat melakukan animasi. Variabel fold 

digunakan untuk mencatat proses animasi apakah animasi dilakukan untuk 

melipat jaring-jaring atau melepas bangun ruang. Variabel animated digunakan 

untuk membatasi apakah masih ada bagian sisi yang sedang dianimasikan. 

Variabel queue digunakan sebagai variabel yang digunakan untuk penyimpanan 

dalam algoritma BFS. Terdapat fungsi BreadthFirstSearch untuk menjalankan 

algoritma BFS pada saat sisi hendak dianimasikan, fungsi DeptFirstSearch untuk 

mengumpulkan seluruh sisi yang terhubung dengan sisi yang hendak 

dianimasikan, fungsi Putar yang berguna untuk melakukan pemutaran sisi-sisi 

jaring-jaring pada saat animasi. 
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7. BtnJaringController adalah kelas pengendali untuk setiap tombol dalam panel 

daftar jaring-jaring, masing-masing tombol memiliki satu. Fungsi Click 

dipanggil ketika tombol ditekan. Dalam fungsi Click variabel static Fold milik 

kelas Algorithm dicek, jika bernilai true maka pesan peringatan dikirimkan ke 

kelas WarningController. 

8. ResetController merupakan kelas pengendali untuk tombol Reset. Variabel 

CenterSide bertipe stack berguna untuk menyimpan sisi-sisi yang telah ditekan 

pengguna saat melakukan transformasi. Fungsi ClickReset dipanggil ketika 

pengguna menekan tombol Reset dan menjalankan algoritma BFS dari sisi yang 

tersimpan dalam variabel CenterSide.  

9. ListJaringController adalah kelas pengendali untuk panel daftar jaring-jaring. 

Fungsi ClickListJaring berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan 

panel daftar jaring-jaring. Fungsi ConfigureListJaring dipanggil setiap kali 

terjadi perubahan marker yang terdeteksi, sehingga panel menampilkan daftar 

jaring-jaring bangun ruang yang sesuai dengan yang terdeteksi. 

10. KalkulasiMain merupakan kelas yang berperan sebagai penunjang dalam mode 

kalkulasi. KalkulasiMain menyiapkan material yang digunakan oleh kelas 

KalkulasiController dan memanggil fungsi LoadRumusFromFile yang berguna 

untuk me-load rumus bangun ruang dari file rumusBR.json pada fungsi Awake. 

Hasil rumus disimpan pada variabel static rumusBR. 

11. KalkulasiController merupakan kelas pengendali setiap augmented object dalam 

mode kalkulasi. Fungsi ColorDesign berguna untuk mengatur warna rangka, sisi, 

titik sudut dari augmented object.   
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12. PnlKalkulasiController adalah kelas yang berfungsi untuk mengatur tampilan 

panel tempat input, rumus, dan hasil perhitungan dalam mode kalkulasi. Fungsi 

TogglePanel berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan panel dengan 

memanggil fungsi ShowPanel atau HidePanel. Fungsi InsertData digunakan 

untuk memasukkan informasi rumus, dan pengaturan tempat input agar sesuai 

dengan variabel dari rumus bangun ruang yang terdeteksi. Fungsi Calculate dan 

Calculate berisi hal yang sama yakni memanggil fungsi Volume dan Luas untuk 

menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut. 

13. WarningController adalah kelas pengendali panel khusus yang bertindak sebagai 

toast untuk menyampaikan pesan peringatan tertentu ke layar. Fungsi 

ShowWarning memiliki parameter string untuk mengirim pesan ke dalam layar. 

14. DefaultTrackableEventHandler merupakan kelas bawaan dari library Vuforia 

yang berfungsi untuk menjadi event handler pada setiap kejadian yang 

berhubungan dengan deteksi marker. Kelas DefaultTrackableEventHandler 

telah dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi, adapun perubahannya 

terjadi dalam fungsi OnTrackableStateChange yang memanggil fungsi 

ActivateBangunRuang milik kelas BangunRuangController saat berada dalam 

mode observasi, fungsi ConfigureListJaring milik kelas ListJaringController 

saat berada dalam mode simulasi, dan fungsi ActivateBangunRuang milik kelas 

KalkulasiController saat berada dalam mode kalkulasi. 

15. MainMenuController berfungsi untuk menyimpan informasi mode yang sedang 

aktif dalam aplikasi. Di dalamnya terdapat tiga fungsi untuk ke masing-masing 

mode yakni ClickObservasi, ClickSimulasi, dan ClickKalkulasi yang dipanggil 

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017



 

45 

  

oleh masing-masing tombol di halaman utama. Fungsi ClickExit berguna untuk 

menutup aplikasi apabila tombol Keluar ditekan. 

16. PnlCoverController merupakan kelas yang berfungsi sebagai pengendali panel 

penutup yang bertindak sebagai tirai pada saat pergantian scene. Fungsi 

ClickMenuTransisi berguna untuk melakukan pergantian scene dan 

menciptakan efek tirai tertutup dan terbuka ke atas. 

17. BtnMenuController adalah kelas yang berperan sebagai pengendali setiap 

tombol yang perada di panel samping. Fungsi ClickMenu memanggil scene yang 

sesuai dengan tombol yang ditekan, dan memanggil fungsi ClickMenuTransisi 

milik PnlCoverController.  

3.2.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi kelas-kelas yang ada di dalam 

class diagram untuk setiap aktivitas use case. Sembilan sequence diagram yang 

menjelaskan sembilan use case terjabarkan sebagai berikut. 
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Pengguna :SimulasiMain :KalkulasiMain:ObservasiMain

par

Awake()

Awake()

Awake()

LoadInfoFromFile()

LoadRumusFromFile()

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram “Melihat Splash Screen” 

Gambar 3.15 adalah sequence diagram untuk use case “Melihat Splash 

Screen” terlihat ada tiga fungsi Awake dari kelas ObservasiMain, SimulasiMain, 

dan KalkulasiMain. Ketiganya berjalan secara paralel pada saat pertama kali 

pengguna membuka aplikasi. 
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Pengguna :DefaultTrackableEventHandler

onTrackingFound()

Augmented Object

Tangkapan Kamera

opt

[marker bangun ruang ditemukan]

 
Gambar 3.16 Sequence Diagram “Melihat Augmented object Bangun Ruang” 

 Gambar 3.16 merupakan sequence diagram ketika pengguna melihat 

augmented object dari bangun ruang di layar. Kelas DefaultTrackableEventHandler 

secara otomatis memanggil fungsi OnTrackingFound apabila marker yang sesuai 

ditemukan di layar. Kelas DefaultTrackableEventHandler memanggil fungsi lain 

sesuai dengan mode yang sedang aktif di aplikasi dijelaskan pada Gambar 3.18 

untuk mode observasi, Gambar 3.19 untuk mode simulasi, dan Gambar 3.23 untuk 

mode kalkulasi. 
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Gambar 3.17 Sequence Diagram “Melihat Detail Informasi Bangun Ruang”
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 Gambar 3.17 adalah sequence diagram yang menjelaskan interaksi antar 

kelas saat pengguna melihat detail informasi bangun ruang. Fungsi 

ActivateBangunRuang memasang variabel Active milik BangunRuangController 

dengan objek BangunRuangController dari marker yang terdeteksi. Setelah 

variabel Active telah terisi, fungsi ActivateDetail dijalankan dari variabel Active 

tadi sehingga data yang dikirim sesuai dengan marker yang terdeteksi. Kemudian, 

DetailController memanggil fungsi GetInfo di kelas ObservasiMain untuk 

mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat bangun ruang tersebut. Detail 

Controller selanjutnya memanggil fungsi ChangeCheckBox untuk mengatur tanda 

centang sesuai yang terdeteksi dan menampilkan panel informasi detail ke layar. 

BangunRuangController kemudian mengatur tampilan augmented object agar 

konsisten dengan hasil pengaturan panel informasi detail. 

Scene
Observasi

Pengguna :DetailController :BangunRuangController

active: ToggleVisibility()

ClickSisi()

ClickRusuk()

ClickTiSu()

Virtual Object yang termodifikasi

Tampilan
Virtual Object

Menekan
Tombol toggle

 
Gambar 3.18 Sequence Diagram “Memanipulasi Detail Informasi Bangun Ruang” 
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 Gambar 3.18 adalah sequence diagram ketika pengguna melakukan 

pengubahan terhadap augmented object dalam mode observasi. Pengguna dapat 

menekan tombol toggle yang memanggil fungsi ClickSisi jika tombol sisi ditekan, 

ClickRusuk jika tombol rusuk ditekan, dan ClickTiSu jika tombol titik sudut 

ditekan. Setelah salah satu fungsi tersebut dipanggil, fungsi ToggleVisibility 

dijalankan pada objek BangunRuangController yang sedang aktif atau terdeteksi di 

layar. Maka hasil tampilan augmented object berubah sesuai pengaturan pengguna. 

Gambar 3.19 adalah sequence diagram ketika pengguna melihat daftar 

jaring-jaring. Setelah marker terdeteksi dan diterima oleh 

DefaultTrackableEventHandler, fungsi ConfigureListJaring milik kelas 

ListJaringController dengan parameter objek yang terdeteksi dijalankan. 

ListJaringController kemudian memanggil fungsi GetListImageJaring dengan 

parameter nama bangun ruang yang terdeteksi untuk mengambil kumpulan gambar 

jaring-jaring yang dijadikan tombol-tombol dalam panel daftar jaring-jaring. 
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Gambar 3.19 Sequence Diagram “Melihat Daftar Jaring-Jaring 
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Gambar 3.20 Sequence Diagram “Memilih Jaring-Jaring”

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017



 

53 

  

 Gambar 3.20 merupakan sequence diagram pada saat pengguna menekan 

salah satu tombol yang terdapat di panel daftar jaring-jaring. Fungsi Click dari 

objek BtnJaringController yang ditekan memanggil GetFold untuk memastikan 

apakah jaring-jaring dalam keadaan terlipat atau tidak. Jika jaring-jaring sudah 

dalam keadaan terlipat atau variabel fold bernilai true maka pesan peringatan 

ditampilkan dengan cara memanggil fungsi ShowWarning dengan parameter pesan 

tersebut ke kelas WarningController. Jika jaring-jaring masih dalam keadaan 

terbuka, maka fungsi SelectButton dijalankan untuk mengaktifkan tombol dan 

memunculkan jaring-jaring yang dipilih pengguna. 

 Gambar 3.21 merupakan sequence diagram ketika pengguna ingin 

mengubah augmented object berbentuk jaring-jaring menjadi bangun ruang. 

Diawali dengan pengguna menyentuh salah satu sisi jaring-jaring di layar yang 

kemudian memanggil fungsi OnPointerClick. Jika jumlah animated sama dengan 

nol maka transformasi dapat dijalankan. Fungsi SetParent dan SetFold dipanggil 

sebelum pengulangan fungsi BreadthFirstSearch dan DepthFirstSearch. 

Pengulangan fungsi BreadthFirstSearch dan DepthFirstSearch terus dilakukan 

hingga seluruh sisi yang terhubung telah teranimasi. 
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Scene
Simulasi

Pengguna :SisiController

OnPointerClick()

:Algorithm

getAnimated()

countAnimated

setParent(parent)

setFold(true)

BreadthFirstSearch(gameObject)

loop

[sampai semua sisi teranimasi]

DepthFirstSearch(sisi)

opt

[countAnimate = 0]

Menekan
Virtual Object

Tampilan animasi
jaring-jaring

Putar(sisi, pivot)

 
Gambar 3.21 Sequence Diagram “Melihat Animasi Transformasi Jaring-Jarin 
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Gambar 3.22 Sequence Diagram “Melihat Rumus Volume dan Luas Permukaan 

Bangun Ruang
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 Gambar 3.22 merupakan sequence diagram ketika pengguna melihat rumus 

volume dan luas permukaan bangun ruang dari marker yang terdeteksi. Objek 

DefaultTrackableEventHandler memanggil fungsi ActiveBangunRuang milik kelas 

KalkulasiController dengan parameter objek bangun ruang yang aktif. Objek 

KalkulasiController yang sesuai dengan objek yang aktif memanggil fungsi 

InsertData milik kelas PnlKalkulasiController Kalkulasi dengan parameter nama 

bangun ruang yang terdeteksi. Kelas PnlKalkulasiController selanjutnya 

memanggil fungsi getRumus milik kelas KalkulasiMain untuk mendapatkan rumus 

bangun ruang yang sesuai. Rumus yang telah didapatkan ini kemudian ditampilkan 

dalam panel rumus kalkulasi.  

:PnlKalkulasiControllerPengguna

CalculateAll()

Volume()

Luas()

Hasil Kalkulasi 

opt

[Semua input telah terisi]

opt

[bangun ruang memiliki rumus luas]

Scene
Kalkulasi

Selesai
mengisi

input

Tampilan panel rumus
dengan hasil kalkulasi

 

Gambar 3.23 Sequence Diagram “Melakukan Perhitungan Volume dan Luas 

Permukaan” 

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017



 

57 

  

Gambar 3.23 merupakan sequence diagram saat pengguna melakukan 

perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang. Jika semua input yang 

dibutuhkan untuk rumus telah diisi oleh pengguna, maka fungsi CalculateAll dari 

kelas PnlKalkulasiController dipanggil. Fungsi Volume untuk menghitung besar 

volume bangun ruang dijalankan, jika bangun ruang juga memiliki rumus luas 

permukaan maka fungsi Luas juga dipanggil. Hasil perhitungan dimasukkan ke 

dalam panel rumus. 

 

3.3 Perancangan Algoritma 

Mode simulasi dalam aplikasi menggunakan algoritma yang menerapkan 

konsep dua algoritma graph traversal yakni Breadth First Search (BFS) dan Depth 

First Search (DFS).  

 Pada tahap awal transformasi jaring-jaring, satu sisi yang dipilih oleh 

pengguna menjadi alas dalam bangun ruang yang dilipat. Proses melipat jaring-

jaring dimulai dengan melipat semua sisi yang berimpit dengan alas kemudian 

dilanjutkan dengan melipat sisi lain yang terdekat dengan sisi yang telah dilipat dan 

seterusnya hingga semua sisi telah dilipat dan membentuk bangun ruang. Proses 

melipat sisi jaring-jaring menerapkan konsep algoritma BFS. Algoritma pelipatan 

sisi diadaptasi dari konsep algoritma BFS yang dimodifikasi seperti pada Gambar 

3.24. 

Saat satu sisi hendak dilipat dengan algoritma BFS yang dimodifikasi, 

seluruh sisi lain yang berhubungan dengan sisi tersebut dikumpulkan. Kumpulan 

sisi tersebut dimasukkan ke dalam pivot di sisi yang dirotasikan, sehingga seluruh 

kumpulan sisi ikut berputar dalam satu pivot (titik putar) yang sama (terdapat empat 
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pivot yakni di bagian atas, kiri, kanan, dan bawah) dengan sisi yang dilipat. Hal ini 

bertujuan agar rotasi tidak dilakukan per satu sisi seperti pada Gambar 3.25, 

melainkan di satu pivot yang sama seperti yang terlihat pada Gambar 3.26. 

 
Gambar 3.24 Gambar Tiga Node Sisi 

 

 
Gambar 3.25 Hasil Rotasi Individu Tiap Sisi 

 

 
Gambar 3.26. Hasil Rotasi Ketiga Sisi Dalam Pivot yang Sama 

Pengumpulan sisi yang berhubungan ini dilakukan dengan menggunakan 

algoritma DFS yang dimodifikasi, sehingga pada saat melipat sisi yang terlipat 

tidak hanya satu. 
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Tidak
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Tidak
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Tandai V sudah 
dilipat

EndTidak

  
Gambar 3.27 Flowchart “Algoritma BFS termodifikasi” 
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Gambar 3.28 Flowchart “Algoritma DFS termodifikasi” 
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3.4 Perancangan Antarmuka Grafis 

Perancangan antarmuka per aktivitas dituangkan dalam bentuk mock-up 

GUI. Terdapat tiga mode utama dalam aplikasi yaitu observasi, simulasi, dan 

kalkulasi. Tampilan dasar ketiga mode adalah tangkapan kamera, hanya tampilan 

menu utama yang tidak menggunakan kamera.  

Tampilan menu utama (Gambar 3.29) berisi tiga tombol untuk memilih 

masing-masing mode dan satu tombol untuk keluar aplikasi. Terdapat indikator 

anak panah untuk menandakan apakah masih terdapat tombol untuk mode lain. 

 
Gambar 3.29 Rancangan Tampilan Menu Utama 
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Gambar 3.30 Rancangan Tampilan Dasar Mode Observasi 

 

 Tampilan mode observasi berisi hasil tangkapan kamera realtime yang 

ditampilkan fullscreen (direpresentasikan dengan warna abu-abu di Gambar 3.30) 

dan berisi satu tombol di pojok kiri atas yakni tombol “BurgerButton.” Tombol ini 

berbentuk tiga garis horizontal tebal yang sejajar.  

 Tombol “BurgerButton” berada di semua mode dan berfungsi untuk 

menampilkan atau menyembunyikan panel menu samping yang berisi tombol 

navigasi untuk berpindah mode atau ke menu utama. Jika ditekan, panel menu 

samping muncul seperti pada Gambar 3.31 dan tombol “BurgerButton” berubah 

bentuk menjadi tombol “X” (huruf x kapital). Tombol mode ini memungkinkan 

pengguna dapat berpindah mode tanpa harus kembali ke menu utama. 
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Gambar 3.31 Rancangan Tampilan Menu Samping 

Dalam tampilan ini apabila ada marker yang berhasil ditangkap di layar, 

pada saat yang sama muncul objek bangun ruang tiga dimensi semu yang 

ditambahkan ke tangkapan kamera. Aplikasi dibatasi untuk mendeteksi satu marker 

pada saat yang sama, sehingga apabila sudah ada marker yang terdeteksi dan sudah 

memunculkan objek, marker lainnya tidak memunculkan objek bangun ruangnya. 

 
Gambar 3.32 Rancangan Tampilan Mode Observasi dengan Informasi 

 Aplikasi otomatis menampilkan informasi yang sesuai dengan bangun 

ruang yang muncul di layar ketika pertama kali terdeteksi atau terjadi perubahan 
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deteksi. Panel yang ditampilkan berbentuk seperti yang terlihat pada Gambar 3.32. 

Panel informasi terdiri dari tiga tombol toggle (tombol dengan tanda centang) yang 

dapat digunakan untuk memanipulasi tampilan sisi, rusuk, dan titik sudut dan kolom 

untuk ciri khas dari bangun ruang tersebut. Jika tombol toggle ditekan pada saat 

memiliki tanda centang, tanda tersebut hilang dan tampilan yang bersangkutan 

disembunyikan, misalkan tombol toggle sisi ditekan, sisi dibuat transparan dan 

tanda centang dari tombol hilang. Berlaku juga sebaliknya, apabila tombol toggle 

ditekan saat keadaan tanpa centang, memunculkan tampilan sisi bangun ruang 

tersebut. 

Terdapat juga tombol “X” berbentuk huruf x kapital yang bertindak sebagai 

tombol untuk menghilangkan panel informasi. Jika tombol “X” ini ditekan, panel 

informasi disembunyikan dari tampilan di layar. Untuk memunculkan panel 

informasi kembali, pengguna cukup menyentuh objek bangun ruang di layar. 

 
Gambar 3.33 Rancangan Tampilan Mode Simulasi 

Gambar 3.33 menunjukkan tampilan utama pada mode simulasi yang 

menyerupai dengan tampilan mode observasi yakni, berisi tangkapan kamera dan 

tombol “BurgerButton”. Perbedaannya terdapat di tombol “<” (tanda lebih kecil 
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dari) yang berada di ujung kanan layar. Jika tombol ini ditekan, maka panel daftar 

jaring-jaring muncul dan arahnya berubah menjadi “>” (tanda lebih besar dari) 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.34. 

 
Gambar 3.34 Rancangan Tampilan Mode Simulasi dengan Daftar Jaring-Jaring 

 Daftar jaring-jaring yang muncul digunakan untuk mengganti jaring-

jaring yang muncul di layar. Tombol “>” dapat ditekan kembali apabila pengguna 

ingin menyembunyikan daftar jaring-jaring dari layar. Jika pengguna menekan 

tombol jaring-jaring yang tidak aktif, jaring-jaring yang muncul sebelumnya 

(sedang aktif) menghilang dan digantikan dengan pilihan pengguna dan tombol 

yang ditekan pengguna menjadi aktif. 

Jika pengguna menekan salah satu sisi jaring-jaring dalam keadaan terbuka, 

dimulai animasi transformasi perubahan jaring-jaring menjadi bangun ruang. 

Tampilan aplikasi berubah sesuai dengan Gambar 3.35 dengan tombol “Reset” 

berbentuk anak panah melingkar di bagian atas layar. Tombol ini berfungsi untuk 

mengembalikan bentuk jaring-jaring seperti semula. Pengguna tidak bisa 

mengubah jaring-jaring yang lain sebelum me-reset jaring-jaring yang telah dilipat. 
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Gambar 3.35 Rancangan Tampilan Mode Simulasi Setelah di Lipat 

 

 
Gambar 3.36 Rancangan Tampilan Mode Kalkulasi 

 Mode kalkulasi dalam aplikasi memiliki tampilan dasar seperti pada 

Gambar 3.36. Dalam mode ini, terdapat satu tombol “V” (huruf v kapital) yang 

berfungsi sebagai toggle untuk menampilkan panel kalkulasi seperti pada Gambar 

3.37. Tombol ini muncul ketika marker telah terdeteksi.  
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Gambar 3.37 Rancangan tampilan Mode Kalkulasi dengan Panel Rumus 

 Jika tombol “V” ditekan, panel rumus informasi keluar sesuai bangun 

ruang dari marker yang terdeteksi. Daftar ini berisi nama bangun ruang, daftar 

variabel yang digunakan dalam rumus, rumus volume, dan rumus luas permukaan 

jika ada. Baris input variabel A, B, dan C ditampilkan sesuai kebutuhan rumus 

setiap bangun ruang. Misalkan pada balok memiliki tiga variabel dalam rumusnya 

yakni, panjang, lebar, dan tinggi karena ada tiga maka seluruh baris input 

digunakan. Sedangkan, untuk kubus yang hanya memiliki satu variabel yaitu sisi, 

baris input untuk variabel B dan C disembunyikan dan panel rumus diletakkan lebih 

tinggi agar mengisi ruang kosong yang ditinggalkan variabel B dan C. 

 Pengguna dapat mengetuk tempat input yang tersedia untuk 

memasukkan nilai yang diinginkan dan secara otomatis panel keyboard bawaan 

Android muncul. Tempat input hanya bisa diisi oleh angka dengan format desimal, 

sehingga huruf dan simbol selain titik (titik bertindak sebagai separator) tidak dapat 

digunakan. Setelah pengguna mengisi seluruh variabel yang ada, hasil perhitungan 

volume dan luas permukaan (jika ada) muncul di baris rumus yang berada di bawah 

baris variabel. 
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