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 Mencoba secara berulang untuk membuat desain yang baik dan 
bisa berjalan dengan sukses, desain tersebut dapat diperoleh 
dari praktek/ latihan (melalui trial and error). 

 Mendukung higher levels untuk penggunaan kembali kode 
program (yaitu, penggunaan kembali desain program yang 
telah dibuat sebelumnya) yang memang cukup menantang. 

 Dijelaskan oleh Gamma, Helm, Johnson, Vlissides 1995 (i.e., 
“gang of 4 book”) 

 Didasarkan dari karya Christopher Alexander (seorang yang ahli 
dalam bidang arsiektur) pada bangunan rumah, gedung dan 
perkotaan. 

 

Latar Belakang1 



 Desain pola merupakan solusi untuk menyelesaikan 
permasalahan yang timbul ketika mengembangkan perangkat 
lunak dalam konteks tertentu. Misalnya, masalah / solusi 
pemasangan/Customize. 

 Menjelaskan secara runut terkait struktur desain. 

 Menjelaskan konteks penggunaan dari desain program yang 
dibuat. 

 

Latar Belakang2 



 Desain Pola akan menangkap struktur statis dan dinamis dan 
kolaborasi di antara para pembuat/ user kunci dalam desain 
perangkat lunak, dan 

 Terutama baik untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa 
menyelesaikan permasalahan nonfungsional. 

 Desain Pola memfasilitasi penggunaan kembali arsitektur 
perangkat lunak yang sukses dan telah terdesain rapi. 

 

 

Latar Belakang3 



 Tulisan dari arsitek, Christopher Alexander? (Mencetuskan 
menggunakan istilah "Pattern/Pola" ca. 1977-1979). 

 Kent Beck dan Ward Cunningham, Textronix, OOPSLA'87 
(Digunakan "Pattern/Pola" dari ide-ide Alexander untuk Smalltalk 
desain GUI). 

 Erich Gamma, Ph. D. thesis, 1988-1991  

 James Coplien, Advanced C++ Idioms book, 1989-1991  

 Gamma, Helm, Johnson, Vlissides ("Gang of Four“ - GoF) 
Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, 
1991-1994  

 PLoP Conferences and books, 1994-present 

 Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland, Stal, Pattern -Oriented 
Software Architecture: A System of Patterns (“POSA book”)  

 

 

Filosofi & Sejarah Design Pattern 



 … suatu realisasi secara menyeluruh dari bentuk form, 
originalitas, atau model yang diterima atau diusulkan untuk 
sintesa/tiruan... [dictionary]. 

 … menjelaskan masalah yang terjadi berulang-ulang di 
lingkungan kita, dan kemudian menjelaskan inti dari solusi 
untuk masalah tersebut, sedemikian hingga bahwa anda dapat 
menggunakan solusi yang mungkin sebanyak satu juta lebih, 
tanpa pernah melakukannya dengan cara yang sama walaupun 
hanya dua kali [Alexander]. 

 

Definisi 



 Design Pattern adalah solusi umum yang dapat digunakan 
kembali untuk masalah yang sering terjadi dalam desain 
perangkat lunak. Sebuah Design Pattern bukan desain jadi yang 
dapat diubah secara langsung ke kode. Ini adalah deskripsi atau 
template untuk bagaimana memecahkan masalah yang dapat 
digunakan dalam berbagai situasi. [Wikipedia] 

Definisi 



 ... abstraksi dari bentuk konkret yang terus berulang dalam 
konteks non-acak/sembarang yang spesifik  [Riehle]. 

 

 ... baik permasalahan maupun instruksi, keduanya merupakan 
satu hal yang nantinya akan membuat hal baru [Coplien]. 

 

 ... format sastra design program adalah untuk menangkap 
kebijaksanaan dan pengalaman dari desainer ahli, dan 
mengkomunikasikannya kepada para pemula. 

 

 

 

Definisi 



 Desain pola memiliki empat elemen penting: 

 Nama Pola (Pattern name) 

 Permasalahan (Problem) 

 Solusi (Solution) 

 Konsekuensi (Consequences) 

 

Elemens dari Design Pattern 



 Sebuah aturan/pedoman yang digunakan untuk 
menggambarkan: 

 Masalah desain. 

 Solusinya. 

 Konsekuensinya. 

 Meningkatkan vocabulary desain. 

 Memungkinkan untuk merancang pada tingkat abstraksi yang 
lebih tinggi. 

 Meningkatkan komunikasi. 

 "Bagian paling sulit dari pemrograman datang dengan variabel 
yang baik [nama fungsi maupun tipenya].". 

Pattern Name 



 Menjelaskan kapan menerapkan pola 

 Menjelaskan masalah dan konteksnya 

 Memungkinkan menggambarkan masalah desain tertentu 
dan/atau struktur objek 

 Memungkinkan berisi list prakondisi yang harus dipenuhi 
sebelum masuk pada penerapan pola/Pattern 

 

Problem 



 Menjelaskan unsur-unsur yang membentuk: 
 Desain (design). 

 Hubungan (relationships). 

 Tanggung jawab (responsibilities). 

 Kolaborasi (collaborations). 

 Tidak menggambarkan implementasi konkret tertentu (spesifik 
pada hal tertentu saja). 

 Mendeskripsikan abstrak masalah desain dan memberikan 
gambaran bagaimana pola pemecahannya. 

Solution 



 Hasil dan trade-off/tarik-ulur kompromi pemilihan 
keputusan untuk menerapkan pola 

 Kritis untuk : 

 Mengevaluasi alternatif desain. 

 Memahami costs/biaya. 

 Memahami manfaat dari penerapan pola. 

 Termasuk dampak dari pola pada sistem ini : 

 Keleluasaan/fleksibilitas (flexibility). 

 Diperpanjang/ekstensibilitas (extensibility). 

 Mudah digunakan/portabilitas (portability). 

Consequences 



 Desain yang dapat dikodekan dalam kelas dan digunakan 
kembali seperti (linked list, tabel hash). 

 Desain komplek dari domain yang spesifik (untuk seluruh 
aplikasi atau subsistem).  

 Desain-desain tersebut adalah : 

 "Deskripsi komunikasi antara objek dan kelas yang 
disesuaikan untuk memecahkan masalah desain umum dalam 
konteks tertentu." 

 

Design yang bukan Design Pattern 



 Bahasa Pemrograman Object-Oriented  [dan paradigma]  
sebaiknya menerapkan pola desain 

 Bahasa Prosedural:  perlu mendefinisikan 

 Pewarisan (Inheritance) 

 Polimorfisme (Polymorphism) 

 Enkapsulasi (Encapsulation) 

 

Dimana Design Patterns Used 



 Penggunaan notasi grafis umumnya tidak cukup. 

 Untuk menggunakan kembali desain alternatif dan trade-off/ 
tarik-ulur/pertukaran yang mengarah kepada keputusan adalah 
pengetahuan yang kritis terkait dengan pengambilan keputusan 
yang mengarah optimalitas. 

 Penggunaan contoh-contoh pada kasus nyata adalah penting. 

 Historis dari mengapa, kapan, dan bagaimana mengatur 
langkah dalam konteks teknis dan penggunaannya. 

 

Deskripsi Design Patterns 



 Menjelaskan struktur/ bentuk desain yang berulang (recurring) : 

 Mendefinisikan suatu vocabulary umum. 

 Abstrak dari desain nyata. 

 Mengidentifikasi kelas (classes), kolaborasi (collaborations), dan 
tanggung jawab (responsibilities). 

 Menjelaskan penerapan (applicability), pengambilan keputusan 
(trade-off), dan konsekuensi (consequences). 

 

 

Design Patterns 



 Name 

 Nama yang bermakna 

 Problem 

 Pernyataan dari permasalahan 

 Context 

 Situasi yang menimbulkan permasalahan 

 Forces 

 Deskripsi kekuatan yang relevan dan kendala (constraints) 

 Solution  

 Solusi yang terbukti untuk suatu permasalahan 

 Examples  

 Contoh aplikasi dari Pola-Pola Perancangan (Design Pattern) 

Alexandrian form (canonical form) 



 Resulting context (force resolution) 

 Keadaan sistem setelah pola diterapkan 

 Rationale  

 Penjelasan langkah-langkah atau aturan dalam pola 

 Related patterns  

 Hubungan statis dan dinamis 

 Known use 

 Munculnya pola dan aplikasinya dalam sistem yang ada 

Alexandrian form (canonical form) 



 Pattern name and classification Intent  

 Merupakan nama yang diberikan pada Pattern. 

 Apa yang dilakukan oleh suatu Pattern / kapan solusi dari Pattern tersebut dapat dicapai. 

 Also known as 

 Berbagai  nama lain (alias) untuk Pattern (jika ada)  

 Motivation 

 Sebuah skenario yang menerangkan sebuah permasalahan rancangan dan bagaimana 
Pattern ini dapat memecahkannya. 

 Applicability 

 Berbagai situasi di mana Pattern ini dapat diterapkan. 

 Structure 

 Representasi grafis yang menyatakan hubungan kelas dan objek dalam Pattern. 

 Participants 

 Berbagai kelas dan/atau obyek yang turut serta dalam Pattern beserta peranannya. 

 Collaborations  

 Bagaimana kerja sama dari para peserta untuk melaksanakan peranannya masing-masing. 

 

GoF format 



 Consequences 

 Bagaimana suatu Pattern mencapai tujuannya serta kompromi 
(tradeoff) yang harus dilakukan dalam penerapannya. 

 Implementation  

 Petunjuk, peringatan, serta berbagai teknik yang digunakan dalam 
penerapan Pattern. 

 Sample code 

 Contoh program yang mengilustrasikan penerapan Pattern. 

 Known uses 

 Contoh-contoh dari penggunaan Pattern pada sebuah sistem riil, 
misal dalam di SIM RS, SIM Akademik, etc. 

 Related patterns 

 Pola-pola yang berhubungan dengan pola lainnya. 

 

GoF format 



 Creational patterns: 
 Menginisialisasi dan mengkonfigurasi kelas dan objek. 

 Structural patterns: 
 Memisahkan interface dan implementasi kelas dan objek. 

 Susunan jumlah kelas atau objek. 

 Behavioral patterns: 
 Interaksi dinamis antara kumpulan semua kelas dan objek. 

 Bagaimana Pattern mendistribusikan tanggung jawab/ 
tugasnya masing-masing 

Tipe Patterns 



 Abstract Factory: 
 Unit yang digunakan untuk membangun obyek terkait. 

 Builder: 
 Unit yang digunakan untuk membangun obyek yang kompleks secara 

bertahap. 

 Factory Method: 
 Metode dalam suatu kelas turunan untuk menciptakan asosiasi. 

 Prototype: 
 Unit yang digunakan untuk mengkloning instances dari prototipe 

 Singleton: 
 Unit yang digunakan untuk instance yang tunggal. 

Creational Patterns 



 Adapter: 
 Translator yang beradaptasi terhadap suatu server interface untuk suatu 

client. 

 Bridge: 
 Abstraksi yang digunakan untuk mengikat menjadi satu dari banyak 

implementasi yang dibuat. 

 Composite: 
 Struktur untuk membangun agregasi rekursif. 

 Decorator: 
 Dekorator memperluas suatu obyek secara terbuka. 

 Facade: 
 Menyederhanakan interface untuk subsistem. 

 Flyweight: 
 Banyak objek kecil/spesifik yang di-share secara efisien. 

 Proxy: 
 Satu objek yang mendekati objek lain 

Structural Patterns 



 Chain of Responsibility: 
 Me-request  yang didelegasikan kepada penyedia layanan yang menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 Command: 
 Me-request objek  first-class. 

 Iterator: 
 Menggabungkan elemen-elemen yang diakses secara skuensial. 

 Interpreter: 
 Language interpreter for a small grammar (kompiler skala kecil). 

 Mediator: 
 Mengkoordinasi interaksi antar asosiasi yang ada. 

 Memento: 
 Gambaran melakukan captures dan restores keadaan suatu objek secara 

private. 

Behavioral Patterns 



 Observer: 
 Ketergantungan untuk update secara otomatis ketika seorang 

programmer melakukan perubahan pada kodenya. 

 State: 
 Obyek yang perilakunya tergantung pada keadaannya. 

 Strategy: 
 Abstraksi untuk memilih salah satu dari sekian banyak algoritma. 

 Template Method: 
 Algoritma dengan beberapa langkah yang telah disediakan oleh suatu 

kelas turunan. 

 Visitor: 
 Operasi yang diterapkan pada elemen-elemen dari struktur objek yang 

heterogen/ sangat beragam 

 

Behavioral Patterns (cont.) 



 

Design Pattern Space 

Chain of responsibility 

Command 

Iterator 

Mediator 

Memento 

Observer 

State 

Strategy 

Visitor 

Adapter (object) 

Bridge 

Composite 

Decorator 

Façade 

Flyweight 

Proxy 

 

Abstract factory 

Builder 

Prototype 

Singleton 

Object 

Interpreter 

Template method 

Adapter (class) Factory method Class Scope/ 

Ruang 
Lingkup 

Behavioral Structural Creational 

Purpose/ Arah tujuan Pattern  



 Scope (ruang lingkup) adalah domain di mana Pattern akan 
diterapkan. 

 Class Scope: Hubungan antara base classes dan subclass-nya 
(static semantics). 

 Object Scope: Hubungan antara  objek yang setara (peer 
objects).  

 Beberapa Pattern ada yang dapat diterapkan pada kedua scope 
diatas. 

Categorization Terms 
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