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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Beberapa metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian 

ini antara lain: 

a. Studi literatur 

Untuk memperdalam teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, 

perlu mempelajarinya lebih lanjut melalui buku, e-book, jurnal, dan situs 

web. Sebagai tambahan, wawasan mengenai kecerdasan buatan juga 

dipelajari dalam tahap ini. 

b. Perancangan antarmuka dan fungsi aplikasi 

Sebelum membuat aplikasi dan kecerdasan buatan dalam penelitian ini, 

antarmuka aplikasi akan dirancang dalam bentuk sketsa di selembar kertas 

dan fungsi aplikasi dirancang terlebih dahulu sebelum diimplementasikan 

ke tahap pemrograman aplikasi.  

c. Pemrograman aplikasi 

Setelah merancang antarmuka aplikasi, pada tahap ini akan dilakukan 

implementasi kode untuk membuat aplikasi permainan captain’s mistress 

dan kecerdasan buat menggunakan algoritma MTD-f dan Negamax.  

d. Uji coba aplikasi 

Setelah pemrograman aplikasi selesai, maka aplikasi perlu diuji coba agar 

aplikasi permainan berjalan sesuai yang diinginkan dan kecerdasan buatan 

dapat digunakan untuk menjadi lawan bermain. Jika terdapat kesalahan 
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(bug) dalam aplikasi permainan maupun kecerdasan buatan, maka akan 

dilakukan perbaikan (debugging) pada kesalahan yang terjadi.  

e. Evaluasi 

Setelah aplikasi dan kecerdasan buatan berjalan dengan benar tanpa 

adanya kesalahan, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi. 

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan (Riduwan, 2004). Metode observasi dilakukan dengan mengadu 

kedua algoritma secara langsung sebanyak dua kali. Dari dua pengulangan 

tersebut akan diambil rata-rata waktu (search time) untuk menentukan 

langkah pada setiap algortima. Semakin kecil nilai search time atau rata-

rata waktu algoritma untuk menentukan langkah dalam sebuah game trees, 

maka semakin baik algoritma tersebut untuk permainan yang dimainkan 

(Kazutomo dkk., 2015). 

f. Penulisan Laporan 

Pada tahap terakhir ini, semua hasil penelitian ditulis dalam sebuah 

laporan sebagai dokumentasi. Laporan ini juga berguna bagi peneliti lain 

yang nantinya ingin melanjutkan penelitian ini. 
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3.2 Percancangan Aplikasi 

3.2.1 Use Case Diagram 

 

Tahap awal dalam merancang aplikasi permainan Captain’s Mistress adalah 

membuat Use Case Diagram beserta tabel Use Case Description. Gambar 3.1 merupakan 

use case diagram aplikasi permainan Captain’s Mistress. 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi Permainan Captain’s Mistress. 

Use Case Membuka Aplikasi dijelaskan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Use Case Description Membuka Aplikasi. 

Use Case Name Membuka Aplikasi 

Actor Pengguna (User) 

Description Merupakan sebuah event di mana pengguna membuka 

aplikasi permainan Captain’s Mistress  

Trigger Aktor ingin membuka aplikasi permainan Captain’s 

Mistress 

Normal Flow of 

Event 

1. Aktor membuka aplikasi permainan Captain’s Mistress. 

2. Sistem Android memulai menu scene dan menampilkan 

UI main menu pada aplikasi. 

Pre Condition - 

Post Condition UI main menu dalam aplikasi ditampilkan 
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Use Case Melawan AI dijelaskan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Use Case Description Melawan AI. 

Use Case Name Melawan AI 

Actor Pengguna (User) 

Description Merupakan sebuah event di mana pengguna menggunakan 

AI sebagai lawan bermain dalam aplikasi permainan 

Captain’s Mistress 

Trigger Aktor ingin menggunakan AI sebagai lawan bermain 

dalam aplikasi permainan Captain’s Mistress 

Normal Flow of 

Event 

1. Aktor memilih tombol “Lawan AI” pada menu 

aplikasi. 

2. Sistem Android akan memulai game scene permainan 

Captain’s Mistress dan menampilkan UI board dalam 

aplikasi.  

Pre Condition UI main menu dalam aplikasi telah ditampilkan 

Post Condition UI board dalam aplikasi ditampilkan 

 

Use Case Uji Perbandingan AI Melawan AI dijelaskan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Use Case Description Uji Perbandingan AI Melawan AI. 

Use Case Name Uji Perbandingan AI Melawan AI 

Actor Pengguna (User) 

Description Merupakan sebuah event di mana pengguna menggunakan 

kedua AI sebagai pemain dalam aplikasi permainan 

Captain’s Mistress 

Trigger Aktor ingin melakukan uji perbandingan algoritma 

Negamax dan MTD-f 

Normal Flow of 

Event 

1. Aktor memilih tombol “AI vs AI” pada menu aplikasi. 

2. Aktor memilih algoritma yang mendapatkan langkah 

pertama. 

3. Sistem Android akan memulai game scene permainan 

Captain’s Mistress dan menampilkan UI board dalam 

aplikasi. 

4. Permainan dilakukan oleh algoritma Negamax dan 

MTD-f hingga akhir permainan. 

Pre Condition UI main menu dalam aplikasi telah ditampilkan 

Post Condition Aktor berhasil mendapatkan hasil uji perbandingan 

algoritma Negamax dan MTD-f setelah permainan 

Captain’s Mistress berakhir 
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Use Case Mengubah Warna Keping dijelaskan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Use Case Description Mengubah Warna Keping. 

Use Case Name Mengubah Warna Keping 

Actor Pengguna (User) 

Description Merupakan sebuah event di mana pengguna mengubah 

warna keping dalam permainan 

Trigger Pemain ingin mengubah warna keping dalam permainan 

Normal Flow of 

Event 

1. Aktor memilih tombol “Pengaturan” pada menu 

aplikasi. 

2. Sistem Android akan menampilkan color canvas 

dalam aplikasi. 

3. Pemain memilih warna yang diinginkan. 

Pre Condition UI main menu dalam aplikasi telah ditampilkan 

Post Condition Pemain berhasil mengubah warna keping 

 

3.2.2 Sequence Diagram 

 

Perancangan selanjutnya adalah membuat sequence diagram. Sequence 

diagram dapat dibuat berdasarkan normal flow of event dari setiap tabel use case 

description yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

 Gambar 3.2 Sequence Diagram Membuka Aplikasi. 

Gambar 3.2 menunjukkan sequence diagram Membuka Aplikasi. Tahap-

tahap event tersebut: 

1. Pengguna membuka aplikasi permainan Captain’s Mistress. 

2. UserInterfaceAndroid mengirim permintaan untuk membuka aplikasi 

permainan Captain’s Mistress ke SistemAndroid. 
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3. Back-end aplikasi memproses permintaan membuka aplikasi 

permainan Captain’s Mistress. 

4. UserInterfaceMainMenuAplikasi pada aplikasi permainan Captain’s 

Mistress ditampilkan ke pengguna. 

 

 

 Gambar 3.3 Sequence Diagram Melawan AI. 

 

Gambar 3.3 menunjukkan sequence diagram Melawan AI. Tahap-tahap 

event tersebut: 

1. Aktor memilih tombol “Lawan AI” pada menu aplikasi. 

2. UserInterfaceMainMenuAplikasi mengirim permintaan untuk memulai 

permainan Captain’s Mistress dengan mode melawan AI ke back-end 

aplikasi. 

3. Back-end aplikasi mengembalikan data-data yang diperlukan untuk 

bermain dalam mode melawan AI. 

4. UserInterfaceGameBoard pada aplikasi permainan Captain’s Mistress 

ditampilkan ke pengguna. 
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Gambar 3.4 Sequence Diagram AI Melawan AI. 

Gambar 3.4 menunjukkan sequence diagram AI Melawan AI. Tahap-tahap 

event tersebut: 

1. Aktor memilih tombol “AI vs AI” pada menu aplikasi. 

2. UserInterfaceMainMenuAplikasi mengirim permintaan untuk memulai 

permainan Captain’s Mistress dengan mode AI melawan AI ke back-

end aplikasi. 

3. Back-end aplikasi mengembalikan data-data yang diperlukan untuk 

bermain dalam mode AI melawan AI. 

4. UserInterfaceGameBoard pada aplikasi permainan Captain’s Mistress 

ditampilkan ke pengguna. 
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Gambar 3.5 Sequence Diagram Mengubah Warna Keping. 

 

Gambar 3.5 menunjukkan sequence diagram Mengubah Warna Keping. 

Tahap-tahap event tersebut: 

1. Aktor memilih tombol “Pengaturan” pada menu aplikasi. 

2. UserInterfaceMainMenuAplikasi mengirim permintaan untuk 

mengubah warna keping ke back-end aplikasi. 

3. Back-end aplikasi mengembalikan data UIColorCanvas untuk 

ditampilkan ke pengguna. 

4. Pengguna memilih warna lalu dikirimkan ke back-end aplikasi. 

5. Setelah warna berhasil diubah, front-end aplikasi akan menampilkan 

UserInterfaceMainMenuAplikasi ke pengguna. 

3.2.3 Activity Diagram 

 

Activity diagram digunakan untuk menjelaskan alur dari sebuah fungsi 

dalam aplikasi. Dalam hal ini, terdapat 3 objek utama dalam activity diagram, 

yaitu “Pengguna”, “Aplikasi”, dan “Android”. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Bermain Membuka Aplikasi. 

 

Gambar 3.6 menunjukkan activity diagram Membuka Aplikasi. 

Permintaan membuka aplikasi diteruskan ke back-end aplikasi untuk diproses dan 

akan menampilkan UI Main Menu aplikasi ke pengguna. 
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Gambar 3.7 Activity Diagram Bermain Melawan AI. 

 

Gambar 3.7 menunjukkan activity diagram Bermain Melawan AI. Setelah 

back-end aplikasi memproses permintaan pengguna untuk bermain, maka 

tampilan akan berubah menjadi UI Game Board dan siap dimainkan. Permainan 

dilakukan oleh pengguna dan algoritma MTD-f. 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram Uji Perbandingan AI Melawan AI. 

 

Gambar 3.9 menunjukkan activity diagram Perbandingan AI Melawan AI. 

Setelah back-end aplikasi memproses permintaan pengguna untuk menguji kedua 

AI, maka tampilan akan berubah menjadi UI Game Board dan pengujian 

algoritma akan dimulai. Perbandingan AI akan dilakukan menggunakan algoritma 

Negamax dan MTD-f. 
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Gambar 3.9 Activity Diagram Mengubah Warna Keping. 

 

Gambar 3.9 menunjukkan activity diagram Mengubah Warna Keping. 

Setelah back-end aplikasi memproses permintaan pengguna untuk masuk ke 

pengaturan, maka tampilan akan berubah menjadi UI Pengaturan dan Color 

Canvas. Kedua pemain dapat memilih warna dari 4 pilihan warna yaitu merah, 

biru, hijau, dan kuning. Kedua pemain tidak dapat memiliki warna yang sama. 
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3.2.4 Class Diagram 

 

Class Diagram bertujuan untuk membuat skema hubungan antar kelas 

beserta struktur dari kelas-kelas tersebut. 

 

 Gambar 3.10 Class Diagram Aplikasi Permainan Captain’s Mistress. 

 

Gambar 3.10 menunjukkan class diagram dari aplikasi permainan 

Captain’s Mistress. Terdapat 4 kelas dalam struktur aplikasi, yaitu “Menu”, 

“Game”, “Board”, dan “AI”. 
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Kelas Menu : berfungsi untuk mengatur Main Menu yang tampil saat awal 

aplikasi dibuka. Dalam kelas Menu terdapat fungsi sebagai berikut: 

 Player1ChangeColour, dan Player2ChangeColour digunakan 

untuk mengubah warna keping pemain. 

 onePlayerMode digunakan untuk bermain melawan AI. 

 AIvsAI digunakan untuk menguji perbandingan algoritma 

Negamax dan MTD-f sebagai kecerdasan buatan dalam permainan 

Captain’s Mistress. 

 SwitchToColorCanvas digunakan untuk menampilkan color 

canvas dan mengubah warna keping pemain. 

 

Kelas Game : berfungsi untuk mengatur jalannya permainan Captain’s 

Mistress. Dalam kelas Game terdapat fungsi sebagai berikut: 

 Fill, dan FillByPlayer digunakan pemain dan kecerdasan buatan 

untuk memasukkan keping ke papan permainan. 

 gameManager digunakan untuk mengatur jalannya permainan. 

 checkingProgress digunakan untuk melakukan pengecekan pada 

papan. 

 prepareNextTurn digunakan untuk menyiapkan giliran selanjutnya. 

 MainMenuOn digunakan untuk kembali ke Main Menu awal. 

 

Kelas AI : berfungsi untuk mengatur algoritma Negamax dan MTD-f yang 

digunakan sebagai kecerdasan buatan dalam permainan Captain’s Mistress. 

Dalam kelas AI terdapat fungsi sebagai berikut: 
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 Reset digunakan untuk melakukan reset semua variabel dalam 

kelas AI. 

 useNegamax digunakan untuk menjalankan algoritma Negamax 

sebagai pemain dalam permainan Captain’s Mistress. 

 useMtdf digunakan untuk menjalankan algoritma MTD-f sebagai 

pemain dalam permainan Captain’s Mistress. 

 AlphaBeta digunakan untuk menjalankan algoritma Negamax 

dengan optimasi alpha-beta prunning sebagai bagian fungsi pada 

algoritma MTD-f Captain’s Mistress. 

 getNegamaxTime digunakan untuk mendapatkan waktu yang 

digunakan algoritma Negamax untuk berpikir. 

 getMtdfTime digunakan untuk mendapatkan waktu yang 

digunakan algoritma MTD-f untuk berpikir. 

 getNegamaxNode digunakan untuk mendapatkan jumlah node 

yang ditelusuri oleh algoritma Negamax selama berpikir. 

 getMtdfNode digunakan untuk mendapatkan jumlah node yang 

ditelusuri oleh algoritma MTD-f selama berpikir. 

 

Kelas Board : berfungsi sebagai papan permainan Captain’s Mistress. 

Dalam kelas Board terdapat fungsi sebagai berikut: 

 getPositions digunakan untuk mendapatkan keadaan semua posisi 

dalam permainan. 

 switchTurn digunakan mengubah giliran setelah seorang pemain 

menggunakan langkahnya. 
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 validMove digunakan untuk pengecekan apakah gerakan yang 

dilakukan seorang pemain tergolong sah. 

 fillPosition digunakan untuk menaruh keping dalam papan 

permainan. 

 

3.2.5 Perancangan Antarmuka 

 

 

Gambar 3.11 Mockup UI Main Menu. 
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Gambar 3.11 menunjukkan mockup UI Main Menu. UI Main Menu 

ditampilkan saat awal aplikasi dijalankan. Terdapat 5 tombol, yaitu:  

 Lawan AI digunakan untuk bermain melawan algoritma MTD-f. 

 AI vs AI digunakan untuk menguji perbandingan antara algoritma 

Negamax dan MTD-f. 

 Pengaturan digunakan untuk mengubah warna keping. 

 Keluar digunakan untuk keluar dari aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Mockup Pilih Algoritma Untuk Langkah Pertama. 
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Gambar 3.12 menunjukkan mockup Pilih Algoritma Untuk Langkah 

Pertama. Tampilan ini ditampilkan setelah  memilih menu “AI vs AI”, yang 

digunakan untuk memilih algoritma mana yang akan mendapatkan langkah 

pertama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Mockup Pengaturan. 

 

Gambar 3.13 menunjukkan mockup Pengaturan. Tampilan ini ditampilkan 

setelah  memilih menu “Pengaturan”, yang digunakan untuk memilih pemain 

mana yang ingin mengubah warna keping pada permainan. Jika ingin mengubah 

warna keping, klik pada kotak warna yang disediakan. 
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Gambar 3.14 Mockup Color Canvas. 

 

Gambar 3.14 menunjukkan mockup Color Canvas. Tampilan ini 

ditampilkan untuk memilih warna keping yang diinginkan. Terdapat 4 pilihan 

warna yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. 
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Gambar 3.15 Mockup UI Game Board. 

 

Gambar 3.15 menunjukkan mockup UI Game Board. Tampilan ini 

ditampilkan setelah  memilih menu “Lawan AI” atau “AI vs AI” (sesudah 

memilih algoritma untuk langkah pertama). Pada tampilan ini, permainan 

Captain’s Mistress sudah dimulai dan dimainkan oleh pengguna dan kecerdasan 

buatan. 
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