


DESKRIPSI APLIKASI 

Aplikasi Batik Detektor merupakan media pembelajaran yang dapat mendeteksi motif-motif 

batik Indonesia. Aplikasi Batik Detektor disediakan satu paket dengan buku Batik Detektor. 

No Interface Keterangan 

1. Tampilan Spashcreen 

 

 

 

 

Splashcreen merupakan halaman awal ketika 

pertama kali aplikasi dibuka. Halaman ini 

menampilkan logo aplikasi, nama pengembang 

dan lembaga. Halaman ini hanya muncul 

beberapa detik saja, dan setelah selesai akan 

langsung menuju halaman menu utama. 

 

 

 

 

 

 

2. Tampilan Menu Utama 

 

 

Halaman menu utama merupakan halaman 

utama yang berisi 3 menu yaitu: 

a) Menu mulai digunakan untuk memulai 

aplikasi untuk mendeteksi buku Batik 

Detektor 

b) Menu Petunjuk digunakan untuk 

mengetahui petunjuk penggunaan aplikasi 

Batik Detektor 

c) Menu Informasi digunakan untuk 

mengetahui informasi mengenai aplikasi, 

pengembang dan alamat mendapatkan 

aplikasi. 



3. Tampilan Mulai 

 

 

Ketika halaman mulai diklik, akan menampilkan 

halaman petunjuk singkat penggunaan aplikasi 

seperti gambar disamping.  Pada halaman ini 

terdapat tombol “OK” jika petunjuk yang dibaca 

sudah sesudai. Setelah tombol OK dipilih makan 

secara otomatif smatphone akan membuka 

kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tampilan Kamera 

 

 

 

Halaman kamera akan membuka default kamera 

yang digunakan pada smartphone. Halaman 

kamera digunakan untuk mulai mendeteksi buku 

Batik Detektor dari cover hingga gambar motif 

batik Indonesia. Halaman ini juga memiliki 

submenu untuk mengatur pendeteksian halaman 

dengan cara double tap pada layar 

kamera.Halaman cover aplikasi akan 

menampilkan obyek cover 3D dan video pada 

bagian depan balok.  

 

 



5. Tampilan Mendeteksi Motif 

 

 

 

Kamera akan mendeteksi motif batik yang ada 

dalam buku Batik Detektor dan halaman akan 

secara otomatif menampilkan icon play video 

sesuai halaman yang terdeteksi kamera. Setelah 

icon play diklik, video akan berjalan dan 

menjelaskan motif batik yang dideteksi oleh 

kamera tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tampilan Pengaturan 

 

 

Halaman pengaturan ini muncul dengan cara 

double tap pada layar kamera smartphone. 

Pengaturan yang dapat dilakukan untuk 

mengatur pendeteksian adalah extended 

tracking, autofocus, flash, layar penuh dan 

mengatur fungsi kamera depan/belakang. Jika 

salah satu pengaturan tersebut diaktifkan maka 

tombol akan bergeser ke kiri dan berubah 

menjadi hijau atau centang pada bagian kamera. 



7. Tampilan Petunjuk 

 

 

Halaman petunjuk merupakan halaman yang 

berisi penjelasan mengenai cara penggunaan 

aplikasi. Pada halaman ini juga terdapat tombol 

home dan next/back. Tombol home berfungsi 

untuk kembali ke halaman menu utama. 

Sedangkan next/back digunakan untuk 

melanjutkan atau kembali ke halaman petunjuk 

sebelum/sesudahnya.  

8. Tampilan Informasi 

 

 

Halaman informasi merupakan halaman yang 

berisi penjelasan mengenai aplikasi, informasi 

pengembang dan alamat aplikasi dapat diunduh. 

Pada halaman ini juga terdapat tombol home 

yang digunakan untuk kembali ke halaman 

menu utama.  
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