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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan untuk perancangan game First Person 

Shooter yang menggabungkan Procedural Content Generation dengan Procedural 

Coherent Noise dijelaskan sebagai berikut. 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan riset mengenai teori-teori yang mengacu pada 

kebutuhan dalam merancang dan membangun game. Riset ini berupa pendalaman 

dalam pemahaman pada konsep kerja Procedural Content Generation(PCG), 

Procedural Coherent Noise, game design dan faux gravity. 

b. Perancangan Game 

Pada tahap perancangan, dilakukan perancangan game dengan memanfaatkan 

Game Design Document dimana pada tahap ini dilakukan juga pemilihan aset visual 

dan audio. Selain itu pada tahap ini pembuatan flowchart juga dilaksanakan.  

c. Pembangunan Game 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan game Space Explorer sesuai dengan 

rancangan yang dibuat pada tahap perancangan game. Pembangunan game 

dilakukan menggunakan game engine Unity 2018 dengan target platform komputer 

dan sistem operasi Windows. 
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d. Pengujian Game 

Pada tahap ini game yang selesai dibuat diuji, pengujian dilakukan dengan 

melakukan playtesting terhadap responden secara acak. Responden yang 

melakukan playtesting diberikan sebuah kuesioner untuk diisi setelah 

menyelesaikan game. Kuesioner yang diberikan dibuat sesuai dengan GUESS untuk 

mengumpulkan video game satisfaction para responden. 

e. Evaluasi Game 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil kuesioner yang didapat dari 

responden pada tahap pengujian game. Evaluasi dilakukan menggunakan metode 

Game User Experience Satisfaction Scale sesuai dengan kuesioner, data yang 

diambil dari kuesioner tersebut dievaluasi untuk mendapatkan nilai video game 

satisfaction. 

3.2. Perancangan Aplikasi 

Berikut ini adalah rancangan dari aplikasi yang dibangun. 

3.2.1. Game Design Document 

Judul game adalah Space Explorer dimana mencerminkan cara memainkan 

game yaitu melakukan eksplorasi pada dua buah planet. Player dari permainan ini 

yaitu single player, yang artinya player bermain sendiri tanpa adanya interaksi 

dengan player lain. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Game Design 

Document berikut. 
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1. Characters : 

a. Operator Dean: merupakan seorang operator pada sebuah markas 

luar angkasa yang pekerjaanya mengoperasikan agent yang berada 

pada markas dan memberikan serta menjelaskan mereka misi untuk 

diselesaikan. 

b. Agent Alex : merupakan unit militer yang berada pada markas luar 

angkasa yang bisa menerima misi dari operator, dan merupakan 

agent yang selalu menganggap remeh misi yang diberikan.  

2. Story :  

Tim R&D dari markas luar angkasa menemukan sebuah sumber 

energi baru. Akan tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikan penelitian 

mereka mengenai sumber energi baru ini mereka kehabisan bahan 

eksperimennya. Dengan habisnya bahan eksperimen mereka, tim R&D 

meminta operator untuk mengambilkan bahan eksperimen tersebut. 

Setelah operator menerima pesan tersebut, ia segera mengirimkan 

agent yang sedang tidak ada misi. Agent dikirim ke planet yang dianggap 

memiliki bahan eksperimen tersebut, bahan eksperimen tersebut dijelaskan 

oleh operator kepada agent disaat penerbangan. Setelah agent sampai pada 

planet, agent memiliki kewajiban untuk mengambil sejumlah bahan 

eksperimen yang diminta, akan tetapi pada planet tersebut terdapat drone 

yang mendeteksi penyusup pada planet tersebut dan akan mengalahkan 

siapapun yang menyusup. Setelah agent mengambil bahan eksperimen yang 
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dibutuhkan, agent akan dikirimkan kembali ke markas dan menyerahkannya 

kepada tim R&D. 

3. Story Progression :  

a. Pada bagian awal, player dijelaskan apa yang mereka lakukan 

berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh operator.  

b. Setelah player berhasil mengumpulkan lima buah benda yang 

ditugaskan, player dipindahkan ke planet lainnya dimana pemain 

harus mengumpulkan lagi benda yang ditugaskan. 

c. Setelah player mengumpulkan semua benda yang ditugaskan, dan 

player kembali ke markas dan game selesai.  

4. Gameplay : merupakan bagian terpenting dalam Game Design Document 

dimana menjelaskan: 

a. Goals : Mengalahkan musuh-musuh yang ada di planet, dan 

mengambil benda yang dijelaskan pada bagian awal game untuk 

menyelesaikan game.  

b. User skills : Pemain dapat melakukan klik pada mouse dan menekan 

tombol pada keyboard untuk melakukan aksi dalam permainan. 

Berikut ini merupakan tabel aksi-aksi yang dapat dilakukan dalam 

game. 
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Tabel 3.1 Tabel Kendali Pemain 

Perangkat Tombol Aksi 

Keyboard W, A, S, D, dan arrow 

key 

Bergerak maju, ke kiri, 

mundur dan ke kanan. 

Keyboard F Mengambil item yang 

dapat diambil. 

Keyboard R Melakukan reload 

ammo  dari rifle gun. 

Keyboard Escape Melakukan pause pada 

permainan. 

Mouse Menggerakan mouse Melakukan perubahan 

pandangan pemain. 

Mouse Klik kiri Menyerang 

menggunakan rifle gun. 

 

c. Game mechanics : Game ini merupakan game dengan space yang 

terbatas dan berdimensi tiga, yaitu terdiri dari dua buah planet dan 

dikelilingi oleh invisible wall dimana bila ada obyek yang 

mengenainya maka dihancurkan. Di dalam game terdapat beberapa 

obyek yaitu enemy yang berbentuk drone dan juga crystal yang 

dijadikan objectives pada game ini.  

Selain itu terdapat pula actions yang dapat dilakukan player 

yaitu bergerak ke segala arah, menembak, mengisi ulang amunisi, 

dan mengambil item. Rules dari permainan ini adalah player harus 

mengumpulkan item berupa crystal sejumlah yang diminta tanpa 

kehilangan seluruh health miliknya, musuh akan selalu menyerang 

player dan mengejarnya bila player berada dalam radius deteksi 

musuh. 

Dalam game player diberikan sebuah cerita dan harus dibaca 

hingga selesai, setelah menyelesaikan bagian cerita player masuk 
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ke bagian gameplay dimana player bermain diatas planet yang 

dipenuhi oleh musuh. Dalam game, player memiliki alat bantu 

berupa senjata dan memiliki objectives yang perlu dicapai dan 

dijelaskan dalam cerita. Setelah objectives dipenuhi, player 

diberikan cerita lanjutan dan permainan selesai. 

d. Item & power-ups :  

i. Rifle gun : senjata yang dapat digunakan pemain. 

ii. Ammo : merupakan persediaan peluru yang pemain miliki. 

Peluru dapat bertambah saat membunuh musuh. 

iii. Health : merupakan kondisi player dimana jika health habis, 

maka player kalah. 

e. Losing : pemain dianggap kalah bila health bar habis. 

5. Art Style : game ini menggunakan 3D model dengan jenis low-poly asset. 

Berikut ini merupakan tabel dari visual assets yang digunakan. 

Tabel 3.2 Tabel Visual Assets 

1. Model drone 

musuh 

Author : Nightra, 

2017 

Source : 

https://www.turbosq

uid.com/ 
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Tabel 3.2 Tabel Visual Assets (lanjutan) 

2. Model rifle gun Author : Taylor 

Huff, 2017 

Source : 

http://devassets.com 

 
3. Model kristal Author : LowlyPoly, 

2016 

Source : 

https://assetstore.uni

ty.com  

 
4. Skybox Author : 

Adambielecki, 2017 

Source : 

https://assetstore.uni

ty.com/packages/2d/

textures-

materials/milky-

way-skybox-94001  

5. Muzzle Flash Author : Jean 

Moreno, 2019 

Source : 

https://assetstore.uni

ty.com/packages/vfx

/particles/war-fx-

5669 
 

 

  

Rancang bangun game..., Vincent Dharma Simanjaya, FTI UMN, 2019



 

 

22 

 

6. Music & Sound : Game ini menggunakan music yang terdiri hanya dari 

instrumen tanpa vokal. Berikut ini tabel audio assets  yang digunakan. 

Tabel 3.3 Tabel Audio Assets 

Nama Musik Source Digunakan pada 

Zeruel (Boss) https://downloads.khinsider.com/ga

me-soundtracks/album/grand-

chase-complete-soundtrack 

Musik latar planet 

pertama. 

Zeruel 

(Dungeon) 

https://downloads.khinsider.com/ga

me-soundtracks/album/grand-

chase-complete-soundtrack 

Musik latar main 

menu. 

Town BGM8 2 https://downloads.khinsider.com/ga

me-soundtracks/album/closers-

mmorpg 

Musik latar planet 

kedua. 

MP5 SMG 9mm 
Sound 

http://soundbible.com/2091-MP5-
SMG-9mm.html 

Suara tembakan 
dari rifle gun. 

Science fiction 

gun, single shot 

https://www.zapsplat.com/sound-

effect-category/lasers-and-

weapons/ 

Suara tembakan 

laser dari drone 

musuh. 

Man Getting Hit https://freesound.org/people/Under

7dude/sounds/163441/ 

Suara player 

ketika terkena 

serangan. 

 

7. Technical Description : Target dari game ini ditujukan pada platform 

komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. 

8. Other Ideas :  

a. Peletakan pepohonan atau obyek lain seperti hutan. 

b. Dapat merubah view dari First Person Shooter menjadi Third 

Person Shooter. 

c. Penambahan boss fight pada bagian akhir game. 

d. Penambahan power ups dan equipment. 
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3.2.2. Flowchart 

Dirancang flowchart yang digunakan sebagai landasan pembangunan dari 

program yang dibuat. Berikut ini merupakan rancangan flowchart game secara 

umum.  

 
Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi Secara Umum 

Gambar 3.1 menjelaskan alur kerja game secara umum, ketika player masuk 

ke dalam game maka ditampilkan sebuah splash screen setelah itu dipindahkan ke 

bagian main menu. Pada bagian ini player memiliki tiga buah opsi yaitu menekan 

tombol play untuk memulai memainkan game, menekan tombol controls untuk 

melihat kendali yang dapat digunakan selama bermain, dan menekan tombol quit 

untuk keluar dari game.  
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Gambar 3.2 Flowchart Before Play Scene 

Gambar 3.2 menjelaskan alur dari before play scene yang diakses oleh player 

bila menekan tombol play di bagian main menu. Setelah pemain memasuki bagian 

ini, player diberikan sebuah intro berupa senbuah cerita, setelah player membaca 

cerita maka dilakukan load main scene dimana permainan berlangsung
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Gambar 3.3 Flowchart Main Scene

Rancang bangun game..., Vincent Dharma Simanjaya, FTI UMN, 2019



 

26 
 

Gambar 3.3 menjelaskan alur pada main scene, pertama tama dilakukan 

inisialisasi variabel yang digunakan, Setelah inisialisasi variabel maka planet dibuat 

dengan modul generate planet dan melakukan pengaturan obyek dan musuh yang 

berada pada game menggunakan modul spawner controller. Setelah kedua modul 

selesai di eksekusi maka permainan dimulai.  

Saat permainan telah berjalan terdapat beberapa pengecekan yang 

berlangsung secara terus menerus, yaitu pengecekan player health, jumlah enemy, 

jumlah crystal, dan crystal yang telah dikumpulkan. Pertama player memiliki 

player helath sebanyak seratus(100), bila player health mencapai nol maka player 

dinyatakan kalah dan ditampilkan you lose setelah itu dikembalikan ke bagian main 

menu. Bila player memilih back to menu saat bermain maka, tampilan dipindahkan 

ke bagian main menu. Apabila pemain berhasil membunuh musuh, maka jumlah 

EnemyNow dikurangi satu, bila pemain berhasil mengumpulkan crystal maka 

jumlah CrystalNow juga dikurangi satu. Bila EnemyNow kurang dari MaxEnemy 

maka musuh di spawn lagi dan nilai EnemyNow ditambah satu. Bila CrystalNow 

kurang dari MaxCrystal maka crystal di spawn di tempat yang baru dan nilai dari 

CrystalNow bertambah satu. 

Ketika player telah berhasil mengumpulkan lima buah crystal yang disebar 

pada planet pertama, artinya game sudah mencapai titik tengah dan player 

dipindahkan ke planet kedua. Prosedurnya yaitu dengan melanjutkan cerita saat 

player telah mencapai titik tengah, saat cerita berjalan layar dari player dibuat gelap 

karena sedang transisi perpindahan planet. Perpindahan dilakukan dengan 

mengaktifkan enemy dan crystal pada planet kedua, memaitkan gravitasi terhadap 
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planet pertama, memindahkan posisi player pada titik yang sudah ditentukan dan 

mengaktifkan gravitasi player terhadap planet kedua sehingga pemain dapat 

berinteraksi pada planet tersebut. 

Ketika player telah mengumpulkan crystal sebanyak sepuluh secara total 

maka game sudah mencapai titik akhir. Pada akhir game, player diberikan cerita 

lanjutan, setelah cerita selesai dilakukan load pada after play scene. Ketika 

AmmoNow kurang dari tiga puluh dan AmmoLeft lebih dari nol maka player secara 

otomatis melakukan reload. 

 
Gambar 3.4 Flowchart After Play Scene 

Gambar 3.4 menejelaskan alur dari after play scene dimana tahap akhir dari 

game. Pada scene ini player diberi lanjutan cerita, setelah cerita selesai maka 

dimunculkanlah layar thank you. Setelah beberapa detik setelah layar thank you 

dimunculkan game melakukan load MainMenu Scene dimana pada flowchart 

terdapat pada gambar 3.1.  

Rancang bangun game..., Vincent Dharma Simanjaya, FTI UMN, 2019



 

 

28 

 

 
Gambar 3.5 Flowchart Modul Generate Planet 

Gambar 3.5 menjelaskan modul generate planet dimana pembuatan planet 

dibuat. Pertama-tama variabel yang digunakan yaitu planet index dan radius, 

setelah inisialisasi nilai dari planet index di cek apakah kurang dari sama dengan 

dua, apabila benar maka dilanjutkan ke proses berikutnya, bila tidak maka proses 

selesai dan keluar dari modul. 

Ketika planet index bernilai kurang dari sama dengan dua, maka proses 

berlanjut. Pertama-tama melakukan inisialisasi variabel mesh index yang digunakan 

untuk mengetahui mesh ke berapa yang sedang dikerjakan. Setelah itu dibuat enam 

buah mesh kosong, setelah itu di cek bila mesh index kurang dari sama dengan enam 

maka dilanjutkan pada proses berikutnya. Index radius diisi dengan nilai nol, dan 

dilakukan loop sebanyak radius yang telah diatur. Dalam loop tersebut dilakukan 
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pengaturan titik-titik yang mengatur bentuk planet. Get elevation point as Vector3 

(xyz) digunakan untuk mengambil posisi titik berada sekarang. Setelah itu masuk 

ke dalam modul generate noise dimana penempatan titik ditentukan. Get elevation 

from minimum height digunakan untuk mengambil seberapa jauh elevasi dari titik 

terhadap titik paling rendah pada planet. Setelah planet dan titik elevasi ditemukan 

place point on world space digunakan untuk meletakan dan mendaftarkan titik 

untuk digambar. 

Setelah peletakan titik, dibuat sebuah random number dari nol sampai satu 

dalam bentuk desimal, bila nilainya dibawah nol koma sembilan delapan(0,98) 

maka titik tersebut disimpan sesuai dengan planet index dengan fungsi register 

spawn point for planet 1 untuk titik pada planet pertama atau register spawn point 

for planet 2 untuk titik pada planet kedua. Setelah proses tersebut selesai dilakukan 

index radius ditambah satu dan kembali ke dalam loop. Setelah loop selesai 

dilakukan maka proses terakhir dalam pembuatan planet merupakan pemberian 

warna, warna yang digunakan sudah ditentukan dalam bentuk gradient dan warna 

diberikan ke surface dari planet sesuai dengan ketinggian dari titik tertinggi pada 

planet tersebut. 
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Gambar 3.6 Flowchart Modul Generate Noise 

Gambar 3.6 menjelaskan pembuatan noise menggunakan modul generate 

noise. Pertama-tama inisialisasi variabel yang ingin digunakan yaitu frequency, 

layer, noise value, amplitude dan position, variabel-variabel ini merupakan variabel 

standar yang dimiliki oleh perlin dan ridged-multifractal noise. Setelah itu 

dilakukan pengecekan tipe noise, bila tipenya adalah perlin maka diproses 

menggunakan library libnoise modul perlin noise sedangkan bila bukan perlin 

maka dianggap sebagai ridged-multifractal noise secara otomatis dan diproses 

menggunakan modul ridged-multifractal noise pada library libnoise.  

Setelah tipe noise telah diketahui bila tipenya bukan perlin maka ada 

inisialisasi terhadap variabel weight, yang hanya ada pada ridged-multifractal noise. 

Setelah itu diperiksa berapa banyak layer yang ada pada noise yang ingin digunakan 
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dan dilakukan loop sejumlah layer yang ditentukan. Di dalam loop dilakukan 

kalkulasi posisi yang menentukan letak berdasarkan noise, kalkulasi weight yang 

menentukan seberapa tajam perubahan sudut pada noise, kalkulasi frekuensi, 

amplitudo dan noise value. Noise value didapatkan dari kalkulasi yang dilakukan 

sebelumnya dan digunakan untuk menentukan apakah titik tersebut dipakai atau 

tidak. Perbedaan kalkulasi yang dilakukan pada ridged-multifractal dengan perlin 

noise merupakan pada bagian weight, pada perlin noise tidak terdapat variabel 

weight sehingga tidak ada pula kalkulasinya sesuai dengan gambar 3.6.  

Setelah nilai dari noise value didapatkan nilainya dikurangi dengan minimum 

value yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pengurangan tersebut diperiksa, 

apabila kurang dari nol maka titik tidak digunakan dan menggunakan titik awal 

yang sudah ditentukan, tetapi bila lebih dari nol titik dikali dengan variabel strength 

dan dikembalikan posisinya untuk digunakan dalam pembuatan planet. Pengecekan 

ini lah yang membuat terdapat dataran yang halus berbentuk menyerupai bola. 
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Gambar 3.7 Flowchart Modul Spawner Controller 
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Gambar 3.7 menjelaskan bagaimana modul spawner controller bekerja, cara 

kerja dari modul tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama fungsi 

spawn point yang telah dipilih melalui modul generate planet pada setiap planet 

diambil dari penyimpanan spawn point planet 1 dan spawn point planet 2. Setelah 

seluruh spawn point dimabil, setelah itu variabel index diinisialisasi dan digunakan 

untuk melakukan tracking dalam loop yang dilakukan. Loop dilakukan dua kali 

menggunakan metode yang sama dan dilakukan berurutan dari planet 1 lalu planet 

2, di dalam loop terdapat fungsi Get Elevation yang digunakan untuk mengambil 

nilai elevation pada spawn point planet dengan index yang sedang diakses. Setelah 

nilai elevation diketahui maka dilakukan pemeriksaan apakah nilai dari elevation 

lebih besar dari 75% dari maximum elevation milik planet tersebut, bila iya maka 

spawn point planet dengan index yang sedang diakses dihapus, bila tidak maka loop 

berlanjut dengan nilai index ditambah satu. 

Setelah kedua spawn point planet telah diperiksa, tahap berikutnya adalah 

mengambil satu buah spawn point pada tiap planet dimana digunakan sebagai 

player spawn point. Setelah player spawn point dipilih, dilakukan pemilihan dua 

puluh spawn point pada setiap planetnya, spawn point ini digunakan untuk 

meletakan crystal sebagai obyek yang diambil oleh player. Setelah selesai memilih 

spawn point semua crystal di instantiate menggunakan spawn point yang telah 

dipilih sebelumnya. Setelah semua crystal berhasil di instantiate, enemy juga di 

instantiate menggunakan spawn point yang belum terpilih dari setiap planetnya. 

Setelah melakukan instantiate pada semua crystal dan enemy maka semua crystal 

dan enemy pada planet 2 dinonaktifkan, prosedur ini dilakukan untuk membuat 
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komputasi lebih ringan dengan berkurangnya obyek yang memakan resource 

komputer. 

3.2.3. Desain Mockup 

Berikut adalah tampilan desain mockup dari game. Gambar 3.8 menunjukan 

tampilan dari halaman main menu ketika game dimulai. 

 
Gambar 3.8 Tampilan Main Menu 

Gambar 3.8 adalah desain mockup untuk halaman main menu dari game. Pada 

bagian ini player dapat bernavigasi sesuai dengan pada flowchart aplikasi secara 

umum. Bila tombol controls ditekan maka menampilkan layar sesuai dengan 

Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Tampilan Halaman Controls 

Gambar 3.10 merupakan desain mockup dari scene before play yang sesuai 

dengan flowchart before play scene. pada bagian dialog box ditulis cerita yang telah 

dirancang. Pada bagian yang memiliki gambar pesawat, ada pesawat terbang yang 

dapat dikendalikan player. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Scene Before Play 
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Gambar 3.11 Tampilan Main Scene 

Gambar 3.11 merupakan mockup dari main scene dimana merupakan scene 

utama dimana player bermain. Tepat sebelum bagian inilah modul generate planet 

dan spawner controller dijalankan. Health Bar menampilkan player health. Items 

menampilkan berapa benda yang telah dikumpulkan. Ammo menampilkan jumlah 

peluru yang dimiliki player saat ini. Dialog Box menampilkan percakapan dari 

cerita dan hanya muncul bila player telah memenuhi objective. 

 
Gambar 3.12 Tampilan Pause Menu 
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Gambar 3.12 merupakan tampilan dari pause menu dimana pada menu ini 

player dapat memilih untuk kembali ke main menu atau melanjutkan game. 

 
Gambar 3.13 Tampilan Scene After Play  

Gambar 3.13 merupakan mockup dari scene after play, tampilan ini sama 

seperti scene before play dengan mengikuti flowchart gambar 3.4. 

 
Gambar 3.14 Tampilan You Lose  

Gambar 3.14 merupakan tampilan you lose yang hanya muncul bila player 

health mencapai nol atau habis.
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