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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1. Metodologi Penelitian 

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi serta mempelajari 

teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Teori yang 

dipelajari yaitu: aturan permainan sudoku tiga dimensi, teori algoritma 

backtracking, dan sebagainya. 

2) Perancangan  

Membuat rancangan awal dan pemodelan data ke dalam algoritma 

backtracking untuk penyelesaian sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. 

Bentuk rancangan dibuat dalam bentuk flowchart dan model tampilan 

antarmuka untuk mudah dimengerti. 

3) Pembangunan dan Implementasi 

Hasil perancangan selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi. 

Pada penelitian ini akan digunakan bahasa pemrograman yang telah 

ditentukan dalam tahap perancangan. 

4) Pengujian 

Uji coba dilakukan dengan pengujian data guna untuk mengukur keakuratan 

output dan tingkat keberhasilan aplikasi. Hasil data output yang diperoleh 

merupakan data yang dihasilkan dari aplikasi yang telah dibuat dan diukur 
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perbandingan kecepatan hasil komputasinya dari sisi implementasi 

deterministik dalam solver dan generator sudoku tiga dimensi tipe tiga 

wajah. 

5) Evaluasi 

Tahap ini dilakukan dengan analisis data kuantitatif berdasarkan hasil yang 

didapatkan dari aplikasi yang telah dibuat.  

Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah algoritma backtracking 

yang telah diimplementasikan untuk penyelesaian sudoku tiga dimensi tipe 

tiga wajah sudah sesuai dengan tujuan. 

6) Penulisan 

Pada tahapan ini, dilakukan penulisan laporan dengan tujuan 

mendokumentasikan proses penelitian yang telah dilakukan. 

 

3.2. Perancangan Aplikasi 

Dalam penelitian ini, perancangan dijelaskan untuk menggambarkan alur 

kerja proses dan contoh tampilan antar muka aplikasi yang akan dibangun. Berikut 

perancangan yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini, antara lain adalah: 

 

3.2.1. Flowchart 

Flowchart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur 

kerja sebuah proses. Untuk memvisualisasikan alur kerja proses dalam antarmuka, 

permaian, dan algoritma backtracking pada aplikasi, digunakan diagram flowchart 

dalam penelitian ini. 
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A. Flowchart Antarmuka Aplikasi 

Flowchart pada Gambar 3.1 menampilkan alur kerja antarmuka menu 

utama aplikasi. 

 
Gambar 3.1 Flowchart Main Utama 

Pada menu utama terdapat empat pilihan yang dapat dipilih oleh pemain. 

Pilihan tersebut terdiri dari Play, How To Play, Credit, dan Exit. Pilihan Play untuk 

menuju ke permainan. Pilihan How to Play untuk menampilkan petunjuk dan cara 

bermain. Pilihan Credit untuk menampilkan daftar nama orang yang terlibat dalam 

penelitian dan pembangunan aplikasi. Lalu Exit berfungsi untuk keluar aplikasi. 
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B. Fowchart Permainan 

Flowchart pada Gambar 3.2 menggambarkan alur kerja proses permainan. 

 
Gambar 3.2 Flowchart Permainan 
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Pada layar permainan terdapat empat tombol pembantu yaitu Clear, 

Generate, Reset,  dan Solve. Clear berfungsi untuk membersihkan papan sudoku ke 

dalam kondisi awal. Generate berfungsi untuk membuat soal  teka-teki sudoku tiga 

dimensi tipe tiga wajah dan menampilkannya ke papan sudoku. Reset berfungsi 

untuk menghapus seluruh input pemain dari papan sudoku. Terakhir, Solve 

berfungsi untuk memecahkan soal teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah 

yang terdapat di papan sudoku. Selain empat fungsi tersebut, pemain juga dapat 

memasukan angka ke papan sudoku melalui sebaris tombol angka input yang 

tersedia pada bagian bawah layar. 

 

C. Flowchart Solver dan Generator 

Dalam aplikasi, diimplementasikan algoritma backtracking untuk proses 

pembangkitan (generate) dan penyelesaian (solve) teka-teki sudoku tiga dimensi 

tipe tiga wajah. Secara garis besar, aplikasi akan melakukan proses backtrack secara 

rekursif untuk mencoba memasukan nilai angka yang dianggap valid ke dalam 

sudoku dan mundur selangkah dalam proses rekursif jika dinyatakan tidak valid. 

 

C.1. Flowchart Init Backtrack 

Fowchart pada Gambar 3.3 menggambarkan inisialisasi proses backtrack 

dalam penyelesaian sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. 
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Gambar 3.3 Flowchart Init Backtrack 
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Pada inisialisasi proses backtrack, dibuat sebuah Array tiga dimensi yang 

mempresentasikan informasi setiap sel dan sebuah Stack yang berisi referensi setiap 

sel bernilai nol dari Array tiga dimensi tersebut. Array tiga dimensi dan Stack yang 

telah dibuat akan digunakan dalam proses backtrack secara rekursif. Setelah proses 

rekursif tersebut selesai dieksekusi, jika Stack yang digunakan kosong, maka proses 

backtrack dinyatakan sukses. Namun sebaliknya, jika Stack tidak kosong, maka 

proses backtrack dinyatakan gagal. Stack yang tidak kosong pada akhir proses 

rekursif, menujukan bahwa soal teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah tidak 

valid dan tak dapat diselesaikan. 

 

C.2. Flowchart Backtrack 

Dalam algoritma backtracking yang akan diimplementasikan, proses 

backtrack dirancang untuk berjalan secara rekursif. Proses rekursif yang dimaksud 

adalah peristiwa dimana proses backtrack memanggil dirinya sendiri untuk 

membuat instansi proses backtrack yang baru di dalam proses backtrack sekarang. 

Proses backtrack akan terus memanggil dirinya sendiri dan membuat instansi proses 

backtrack baru sampai soal teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah 

terpecahkan atau sampai semua kemungkinan angka telah dicoba. 

Untuk lebih detailnya, proses backtrack dijelaskan dalam langkah-langkah 

berikut: 

1) Pada awal eksekusi, proses backtrack akan memeriksa apakah Stack kosong 

atau masih memiliki sel.  

2) Jika Stack kosong, maka proses backtrack dan seluruh proses induknya (jika 

ada) diberhentikan, menandai penyelesaian sudoku berakhir dengan sukses. 
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Jika Stack masih memiliki sel, maka proses backtrack akan mengambil sel 

teratas dalam Stack dan membuat Array berisi angka-angka yang nantinya 

akan dimasukan ke dalam sel.  

3) Lalu sel tersebut dimasukan nilai berdasarkan angka dari Array 

secara secara satu per satu. Pada setiap proses pengisian sel, angka yang 

dimasukan akan diperiksa apakah sah atau tidak.  

4) Jika sah, maka proses backtrack yang sekarang sedang berjalan akan 

membuat instansi proses backtrack yang baru sebagai proses anak dan 

menghentikan perulangan proses pengisian sel untuk sementara waktu 

sampai eksekusi proses anak berakhir. Jika tidak sah, maka dilanjutkan 

proses pengisian sel yang berikutnya. 

5) Setelah perulangan proses pengisian sel selesai, proses backtrack akan 

memasukan sel kembali kedalam Stack. Jika sebuah proses backtrack yang 

berakhir memiliki proses induk, setelah selesai berjalan, proses induk akan 

melanjutkan perulangan proses pengisian sel yang sebelumnya dihentikan 

saat membuat instansi proses backtrack anak. 

Jika proses backtrack yang paling pertama dieksekusi berakhir dengan 

kondisi Stack yang tidak kosong, maka penyelesaian sudoku dinyatakan gagal. 
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Flowchart pada Gambar 3.4 menggambarkan proses backtrack yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Backtrack 



27 

 

C.3. Flowchart Solver 

Gambar 3.5 menampilkan flowchart yang menggambarkan proses 

penyelesaian teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. 

 
Gambar 3.5 Flowchart Solver 

 

C.4. Flowchart Generator 

Gambar 3.6 menunjukkan flowchart yang menggambarkan proses 

pembuatan soal teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. 
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Gambar 3.6 Flowchart Generator 
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Secara umum, alur kerja Generator memiliki kemiripan terhadap alur kerja 

Solver. Keduanya sama-sama mengandalkan kemampuan algoritma backtracking 

untuk menyelesaikan soal teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah, baik itu 

dalam pembangkitan atau pemecahan soal. Namun pada Generator, penggunaan 

algoritma backtracking untuk pembangkitan soal teka-teki sudoku tiga dimensi dari 

nol kurang memadai dalam segi waktu. Oleh karena itu, Generator 

diimplementasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan hasil solusi teka-teki 

sudoku tiga dimensi yang sudah ada untuk dijadikan sebagai fondasi dalam 

pembuatan soal teka-teki baru. 

 Generator mengambil solusi teka-teki sudoku yang sudah terjawab, lalu 

secara acak mengosongkan sel-sel dalam solusi teka-teki sudoku tersebut untuk 

memperoleh soal teka-teki sudoku sementara. Menggunakan soal teka-teki sudoku 

sementara ini, Generator menjalankan proses backtrack untuk menghasilkan solusi 

teka-teki sudoku kedua yang polanya berbeda dengan solusi yang diambil 

sebelumnya. Solusi teka-teki sudoku kedua ini disimpan terlebih dahulu untuk 

dijadikan fondasi dalam pembuatan soal teka-teki berikutnya, lalu secara acak 

dikosongkan sel-selnya, seperti yang dilakukan terhadap solusi pertama yang 

diambil. Hasil lalu ditampikan ke dalam papan sudoku sebagai soal teka-teki 

sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. Untuk solusi teka-teki sudoku yang digunakan 

oleh Generator, didapatkan dari hasil solusi teka-teki sudoku sebelumnya atau 

sampel yang disediakan jika belum ada solusi teka-teki sudoku yang tersimpan. 
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3.2.2. Rancangan Antarmuka 

Sebelum aplikasi dibangun, terlebih dahulu, dibuat contoh antarmuka 

sebagai pedoman dalam pembangunan aplikasi. Dalam penelitian ini, terdapat dua 

bagian yang akan dijelaskan rancangannya, yaitu sebagai berikut:  

 

A. Antarmuka Menu Utama 

Contoh model tampilan menu utama dalam aplikasi dapat dilihat pada 

Gambar 3.7. Tampilan ini merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika 

pemain membuka aplikasi. Terdapat empat pilihan dalam menu utama yaitu Play, 

How To Play, Credit, dan Exit. Dengan empat pilihan ini, pemain dapat lanjut ke 

bagian permainan, melihat petunjuk permainan, atau keluar dari aplikasi.  

 
Gambar 3.7 Contoh Tampilan Main Menu 

 

Gambar 3.8 merupakan contoh model tampilan menu untuk memilih ukuran 

sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah yang akan dimainkan. Menu ini memiliki tiga 

pilihan ukuran sudoku tiga dimensi yaitu 4x4x4, 6x6x6, dan 8x8x8. 
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Gambar 3.8 Contoh Tampilan Menu Ukuran Sudoku Tiga Dimensi 

 

Gambar 3.9 merupakan contoh model tampilan How to Play yang berisi 

informasi petunjuk dan cara bermain. Pemain dapat menavigasikan layar How to 

Play dengan tombol anak panah pada bagian bawah kanan. Untuk kembali ke menu 

utama, pemain cukup perlu klick tampilan How to Play. 

 

 
Gambar 3.9 Contoh Tampilan Menu How to Play 
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Gambar 3.10 merupakan contoh model tampilan daftar peneliti dan 

pengembang yang ikut terlibat dalam penelitian dan pembangunan aplikasi. Dapat 

diakses melalui tombol Credit pada halaman menu utama.  

 

Gambar 3.10 Contoh Tampilan Menu Credit 

 

Gambar 3.11 menunjukkan contoh model tampilan verifikasi untuk keluar 

dari aplikasi. Bagian ini memiliki 2 tombol Yes dan No. Jika pemain menekan 

tombol Yes, maka pemain akan keluar dari aplikasi. Jika pemain menekan tombol 

No, maka pemain akan kembali ke menu utama. 

 

Gambar 3.11 Contoh Tampilan Menu Quit 
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B. Antarmuka Permainan 

Setelah memilih ukuran sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah yang akan 

dimainkan. Aplikasi akan lanjut ke dalam tampilan permainan. Pada antarmuka 

permainan terdapat tombol pembantu yang dapat digunakan oleh pemain, papan 

sudoku yang dapat berotasi dan diputar secara tiga dimensi namun (hanya tiga 

wajah depan dari papan sudoku yang dapat dilihat), dan baris angka input yang 

dapat dimasukan ke dalam papan sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. 

Gambar 3.12 menunjukkan contoh model tampilan dari permainan. Empat 

tombol pembantu terdapat pada bagian atas layar. Empat fungsi ini digunakan untuk 

membantu pemain dalam bermain teka-teki sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah. 

Lalu di tengah layar dapat dilihat papan sudoku yang dapat diputar secara tiga 

dimensi denan cara klick kiri dan drag tetikus.  

 

Gambar 3.12 Contoh Tampilan Permainan 

 

Selain 4 tombol pembantu dan papan sudoku, juga terdapat baris angka input 

pada bagian bawah layar. Pemain perlu memilih sel yang ingin diisi angka pada 

papa sudoku lalu, tekan salah satu angka dari baris tersebut. Berikut Gambar 3.13 
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menunjukkan contoh tampilan Input. 

 

Gambar 3.13 Contoh Tampilan Input 

 

Baris angka yang terdapat pada tampilan permainan dapat memiliki jumlah 

yang berbeda tergantung dari ukuran sudoku tiga dimensi tipe tiga wajah yang 

dipilih oleh pemain. Ukuran 4x4x4 memiliki 9 angka input,  6x6x6 memiliki 13 

angka input, dan 8x8x8 memiliki 17 angka input. Pemain dapat scroll atau klick kiri 

dan drag tetikus untuk menggeser baris angka input.  
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