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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN  

3.1 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

mobile game dengan genre Endless Running yang menggunakan algoritma 

pembangkit diagram Voronoi yaitu perumusan masalah, studi literatur, 

perancangan dan pembuatan sistem, pengujian sistem, dan evaluasi. 

a. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah tahapan pertama yang dilakukan untuk penelitian 

ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mencari permasalahan yang 

terdapat pada game dengan genre Endless Running. Permasalahan yang terdapat 

adalah kurangnya konten dalam game dan permainan terkadang terasa sangat 

membosankan karena konten yang berulang dalam game Endless Running, 

sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencoba mengaplikasikan PCG untuk game 

Endless Running, dan PCG dilakukan menggunakan diagram Voronoi.  

b.  Studi Literatur 

Dalam studi literatur, pembelajaran terhadap teori yang berhubungan dengan 

perancangan dan pembangunan game dengan PCG menggunakan diagram 

Voronnoi. Teori-teori yang bersangkutan adalah PCG, diagram Voronoi, dan 

Euclidean distance. 

c.  Perancangan dan Pembangunan Game 

Berdasarkan perumusan masalah dan studi litelatur yang telah dilakukan 

maka perancangan dan pembuatan game akan dilaksanakan. Game yang akan 

dibuat merupakan game Endless Running yang akan berlari mengelilingi dunia 
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yang telah diciptakan menggunakan diagram Voronoi. Objective dari game Endless 

Running ini adalah untuk memakan makanan dan mendapatkan skor terbaik. Untuk 

mencapai Objective tersebut pemain harus berjuang menghindari rintangan dan 

musuh yang ada. 

d. Pengujian Game 

Untuk pengujian game akan dilakukan uji coba kepada beberapa orang 

(minimal 35 orang). Setelah mereka menguji game mereka akan diberikan 

kuesioner yang dibuat berdasarkan HMSAM dan akan diukur menggunakan skala 

likert, sehingga mendapat feedback tentang game tersebut. 

e.  Evaluasi 

Evaluasi adalah tahapan terakhir untuk penelitian ini. Pada tahap ini data-data 

yang telah dikumpulkan pada tahap pengujian game akan disimpulkan sehingga 

dapat melihat kekurangan yang terdapat pada game Endless Running tesebut. 

Dengan melakukan evaluasi maka kekurangan-kekurangan yang ditemukan bisa 

menjadi saran untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya. 

 

3.2 Struktur Game 

Judul game: Vovoro 

Vovoro adalah pelesetan dari voronoi karena game ini dibuat menggunakan 

diagram Voronoi. 

Formal elements yang terdapat di dalam permainain ini dapat dijabarkan 

sebagai berkut. 

1. Players 

Single Player Game: Pemain bermain sendiri. 
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2. Objective 

Objektif utama dari game adalah pemain harus mengumpulkan skor 

sebanyak-banyaknya dengan cara memakan makanan. Pemain akan terus berlari 

untuk dan mengindari obstacle. 

3. Procedures 

a. Ketika aplikasi dijalankan pemain akan masuk ke dalam halaman menu 

utama. Untuk memulai permainan pemain harus menekan tombol Start. 

b. Ketika tombol Start ditekan maka pemain akan masuk ke dalam permainan. 

c. Saat bermain pemain harus terus berlari dan bertahan hidup. 

d. Ketika pemain kalah akan ada opsi untuk mengulangi permainan atau keluar 

dari permainan. 

e. Setelah menyelesaikan permainan pemain akan diberitahukan berapa waktu 

yang digunakan untuk menyelesaikan permainan. Setelah itu pemain akan 

dikembalikan ke halaman menu utama. 

4. Rules 

Aturan yang ada dalam permainan adalah. 

a. Pemain tidak bisa berhenti berlari. 

b. Permainan memiliki 2 tombol yaitu, tombol lari cepat dan joystick yang 

digunakan untuk belok kiri dan kanan. 

c. Pemain akan kalah apabila pemain menabrak obstacle maupun tertabrak oleh 

musuh yang mengejar.  

d. Pemain akan kalah jika nyawa karakter habis. 

e. Stamina akan berkurang ketika pemain berlari cepat. 
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f. Gerakan pemain akan menjadi lambat selama beberapa detik apabila stamina 

habis. 

g. Skor akan bertambah ketika pemain memakan makanan. 

h. Health akan bertambah ketika pemain melewati tempat penyembuhan. 

i. Stamina akan bertambah ketika pemain berhenti berlari cepat. 

5. Resources 

Resources dalam permainan adalah. 

1. Nyawa pemain: nyawa yang dimiliki pemain, nyawa akan habis apabila 

tertabrak obstacle maupun tertangkap oleh musuh yang mengejar. 

2. Stamina: merupakan stamina yang dimiliki pemain untuk berlari cepat. 

3. Makanan: merupakan makanan yang dimakan untuk menambah skor. 

6. Conflict 

Konflik dalam permainan adalah 

a. Terdapat banyak obstacle yang dapat menghalangi pemain untuk mencapai 

tujuan. 

b. Terdapat musuh yang akan mengejar pemain pada daerah-daerah tertentu. 

7. Boundaries 

Pemain tidak dapat keluar dari area permainan, ketika pemain keluar dari area 

permainan maka pemain akan kalah dan permainan akan berakhir. 

8. Outcome 

Time Played: merupakan waktu yang dibutuhkan pemain untuk 

menyelesaikan permainan 

 

 

Dramatic elements yang ada pada game adalah sebagai berikut. 
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1. Challenge 

a. Menyelesaikan permainan dengan secepatnya untuk mendapatkan waktu 

bermain yang tercepat. 

b. Pemain harus berlari dengan cepat ketika dikejar oleh musuh. 

2. Play 

Pemain memiliki kebebasan untuk berlari di semua area game selama belum 

keluar dari boundaries. 

3. Characters 

a. Player: Pemain merupakan orang biasa yang sedang mengalami mimpi buruk 

b. Musuh: Monster mengerikan yang suka memakan orang. 

4. Premise 

Pemain akan dikejar oleh musuh yang mengerikan sehingga pemain harus 

berlari secepatnya. 

3.3 Rancangan Sistem 

Game dirancang dengan menggunakan flowchart untuk menunjukkan alur 

program. Flowchart dari game adalah sebagai berikut.  

3.3.1 Flowchart Umum 

 
Gambar 3.1 Flowchart Umum 

Flowchart umum ditunjukan pada Gambar 3.1. Pada awal game terdapat 2 

tombol yaitu tombol start dan tombol keluar permainan. Jika pemain memilih 
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tombol start maka pemain akan masuk ke dalam gameplay, jika menekan tombol 

keluar maka aplikasi akan tertutup. Ketika pemain kalah dalam permainan, akan 

ada pilihan untuk mengulang permainan, jika pemain memilih untuk mengulang 

permainan makan pemain akan masuk ke dalam gameplay lagi, apabila pemain 

tidak ingin mengulang permainan maka pemain akan kembali ke awal. 

 

3.3.2 Flowchart Gameplay 

 
Gambar 3.2 Flowchart Gameplay 

Flowchart gameplay ditunjukkan pada Gambar 3.2. Saat gameplay dimulai 

maka pertama akan dibangkitkan peta menggunakan diagram Voronoi, lalu akan 

dibangun Obstacle berdasarkan diagram Voronoi yang sebelumnya telah 

dibangkitkan, kemudian mummy dan food akan di munculkan secara random dalam 

peta. Ketika peta telah selesai dibuat, permainan akan menunggu input 

pemainpemain untuk bergerak untuk memulai permainan.  

Ketika permainan berjalan, permainan akan selalu memeriksa Player 

Controller selama nyawa belum habis. Permainan juga akan terus memeriksa 
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apabila pemain memakan makanan maka skor akan bertambah sebanyak 1 poin. 

Jika pemain menabrak obstacle maupun musuh maka nyawa akan habis. Jika nyawa 

pemain telah habis maka pemain akan diberikan untuk mengulang permainan atau 

tidak, jika pemain ingin mengulang permainan maka permainan akan di restart 

kembali dan diagram Voronoi yang baru akan dibangkitkan.  

Sepanjang permainan berlangsung bee generator dipanggil untuk 

memunculkan bee yang akan mengejar pemain dan food generator dipanggil untuk 

memunculkan food sehingga makanan dalam peta tidak akan habis. 

3.3.3 Flowchart Voronoi Generator 

 
Gambar 3.3 Flowchart Voronoi Generator 

Flowchart Voronoi Generator ditunjukkan pada Gambar3.3. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah menginisialisasi variabel size, center_count, 
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center_multipier dan center_ radius, lalu membuat List all_point untuk menampung 

semua titik yang terdapat pada diagram, dan List center yang akan digunakan untuk 

menampung semua titik center. 

Langkah berikutnya adalah membuat calon center atau yang disebut 

center_candidates sebanyak center_count * center_multiplier. Disini dilakukan 

penggandaan center_count sehingga memiliki banyak center_candidates yang 

nantinya akan diseleksi. 

Selanjutnya adalah langkah untuk menyeleksi semua center_candidates. 

Pertama-tama ambil salah satu titik dalam center_candidates untuk menjadi target, 

target akan diberi warna dan akan diangkat sebagai center lalu dimasukkan ke 

dalam List centers dan juga List all_point. Setelah itu akan diperiksa jarak antara 

semua center_candidates dengan target, apabila lebih besar dari center radius maka 

center_candidates tersebut akan diseleksi, apabila lebih kecil dari center radius 

maka akan mengulangi proses pengangkatan center_candidates sebagai center. 

Proses ini akan berlangsung sebanyak center_count sehingga didapatkan jumlah 

center yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Berikutnya adalah langkah untuk memberi warna untuk setiap titik pada List 

all_point. Akan dilakukan iterasi untuk melewati semua titik pada List all_point 

lalu akan dihitung jaraknya dengan semua center yang ada, lalu titik ini akan diberi 

warna sesuai dengan center terdekat tersebut. 
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3.3.4 Flowchart Obstacle Generator 

*  

Gambar 3.4 Flowchart Obstacle Generator 

Setelah itu akan diperiksa, langkah selanjutnya adalah mengambil titik dari 

List all_point untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan warna titik tersebut. 

Lalu pada titik tersebut akan di lakukan instantiate GameObject obstacle 

berdasarkan warna titik tersebut dan juga berdasarkan variabel delay, r pada 

variabel delay merupakan integer yang digunakan sebagai pemicu untuk melakukan 

instantiate GameObject obstacle. Setelah obstacle berhasil diciptakan maka delay 

akan di set menjadi random integer lagi sehingga pada iterasi berikutnya belum 

tentu objek yang sama akan diciptakan.  
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3.3.5 Flowchart Food Generator 

 
Gambar 3.5 Flowchart Food Generator 

Flowchart untuk modul Obstacle Generator ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

Food Generator akan melakukan generate food berdasarkan warna titik pada 

diagaram Voronoi. Food akan dibangkitkan ketika skor pemain modulo 20 sama 

dengan 0 sehingga sepanjang permainan makanan akan terus stabil dan tidak akan 

pernah habis. 

 

3.3.6 Flowchart Player Controller 

 
Gambar 3.6 Flowchart Player Controller 
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Flowchart untuk modul Player Controller ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

Pemain akan terus berjalan ketika variabel state tidak sama dengan “died”. Selama 

pemain masih hidup pemain akan bergerak maju. Ketika tombol lari ditekan maka 

pemain akan menjadi berlari dan stamina akan berkurang, ketika stamina pemain 

habis pemain akan memasuki state “tired” Ketika variabel state sama dengan 

“walk” maka pemain akan berjalan dan stamina akan bertambah. Ketika variable 

state sama dengan “tired” kecepatan lari akan melambat selama detik. Ketika nyawa 

pemain habis, pemain akan memasuki state “died” pemain menjadi tidak bisa 

berlari dan akan dialihkan ke modul Gameplay. 

 

3.3.7 Flowchart Bee Generator 

 
Gambar 3.7 Flowchart Bee Generator 

Flowchart untuk modul bee Generator ditunjukkan pada Gambar 3.7.  Enemy 

Generator akan akan memeriksa skor apabila skor telah sesuai dengan variabel val 

yang menrupakan trigger untuk melakukan generate bee, val akan berkurang 

semakin lama permaianan berlangsung sehingga generate bee akan dipanggil lebih 

sering dan membuat permainan menjadi lebih sulit. 
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3.3.8 Flowchart Mummy Behavior 

 
Gambar 3.8 Flowchart Mummy Behavior 

Flowchart untuk modul Mummy Behavior ditunjukkan pada Gambar 3.8. 

langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa skor, apabila skor modulo 3 

sama dengan 0, maka ukuran collider dari mummy akan bertambah besar, ukruan 

collider ini diperbesar sehingga jarak mummy untuk mendeteksi dan mengejar 

pemain menjadi semakin luas dan membuat game menjadi semakin sulit. Ketika 

pemain berada dalam jangkauan mummy maka mummy akan mengejar pemain. 

Ketika pemain keluar dari jangkauan mummu maka mummy akan berhenti 

mengejar pemain. 

 

3.3.9 Flowchart Bee Behavior 

 
Gambar 3.9 Flowchart Bee Behavior 
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Flowchart untuk modul Bee Behavior ditunjukkan pada Gambar 3.9. Saat bee 

dimunculkan bee langsung diberikan tujuan untuk berjalan yaitu menuju pemain. 

Bee kemudian akan berjalan lurus sambal menghindari obstacle menuju ke tujuan. 

Setelah 5 detik setelah bee dimunculkan maka bee akan dihancurkan.  

 

3.4 Rancangan User Interface 

Rancangan User Interface (UI) muka dilakukan dengan pembuatan mockup 

interface. Mockup untuk permainan Vovoro ini antara lain sebagai berikut. 

3.4.1 Rancangan UI Main Menu 

 
Gambar 3.10 Rancangan UI Main Menu 

Rancangan UI pada main menu ditampilkan pada Gambar 3.11. Terdapat 

judul permainan pada atas layer, avatar pemain pada tengah layer, dan tombol 

bermain dan keluar pada bawah layer. 
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3.4.2 Rancangan UI Gameplay 

 
Gambar 3.11 Rancangan UI Gameplay 

Rancangan UI Gameplay terdapat pada Gambar 3.12 Rancangan UI 

Gameplay terdiri dari healthbar, staminabar dan skor pada pojok kanan ataas. 

Tombol lari pada kanan layer, lari merupakan toggle dimana sekali tekan untuk 

berlari dan tekan lagi untuk berjalan. Terdapat juga joystick pada bawah layer yang 

berguna untuk menggerakan pemain. 
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3.5 Penggunaan Asset 

Tabel 3.1 Tabel Pengunaan Asset 

Nama Gambar Jenis  Fungsi Sumber 

Vovoro 

 

 

3D Avatar Player Asset Pribadi 

Bee, 

Mummy 

 

 

3D 
Musuh yang 

mengejar pemain 

https://assetstore.unit

y.com 
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Tabel 3.1 Tabel Pengunaan Asset Lanjutan 

Nama Gambar Jenis  Fungsi Sumber 

Cactus 

Zone 

 

 

3D 
Zona kaktus 

dalam permainan 
https://sketchfab.com 

Tomb 

Zone 

 

 

3D 
Zona tomb dalam 

permainan 
https://sketchfab.com 

Rock 

Zone 

 

 

3D 
Zona kuburan 

dalam permainan 
https://sketchfab.com 

Pink 

Forest 

Zone 

 

 

3D 
Zona hutan pink 

dalam permainan 
https://sketchfab.com 
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Tabel 3.1 Tabel Pengunaan Asset Lanjutan 

Nama Gambar Jenis  Fungsi Sumber 

Pagar 

 

 

3D Batas permainan https://sketchfab.com 

Semua 

teks dan 

tombol 

 

 

 

 

 

2D 
Tampilan UI 

dalam pemainan 
Asset Pribadi 
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