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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Implementasi algoritma Monte-Carlo Tree Search pada strategi yang akan 

digunakan dalam simulasi permainan kartu dilakukan melalui beberapa tahap.  

1. Telaah literatur yang berkaitan dengan pemahaman dasar teori dan 

implementasi MCTS dalam permainan kartu. 

2. Perancangan sistem yang mencakup perancangan proses yang terdapat 

dalam simulasi permainan beserta tampilan antarmuka. 

3. Pembuatan sistem, dimana aplikasi untuk simulasi dibuat dengan 

menggunakan Unity. Dalam tahap ini juga disertakan implementasi 

algoritma Monte-Carlo Tree Search sebagai strategi pemilihan kartu. 

4. Uji coba aplikasi yang dilakukan dengan menjalankan aplikasi simulasi 

yang dibuat, lalu melihat dan mencatat hasil simulasi. Uji aplikasi 

mencakup pengujian apakah pemain mengikuti aturan atau tidak dengan 

menggunakan metode black-box testing. Test case yang digunakan adalah 

kondisi dimana pemain harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam 

Cardfight!! Vanguard Rulebook (2015). Uji aplikasi dilakukan sebanyak 

100 kali permainan untuk tiap pemain, dan menggunakan test case yang 

seragam untuk tiap permainan.  

5. Analisa hasil aplikasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data 

hasil uji coba aplikasi. Target yang diinginkan adalah perbandingan jumlah 

kemenangan strategi yang digunakan pemain dengan dan tanpa 
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implementasi algoritma Monte-Carlo Tree Search dalam pemilihan kartu 

untuk dikeluarkan dari tangan ke dalam arena permainan. 

6. Konsultasi dan penulisan laporan yang mencakup seluruh rangkaian mulai 

dari studi literatur hingga kesimpulan hasil dari penelitian. Dibantu dengan 

konsultasi dengan dosen pembimbing yang bersangkutan. 

 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Yang akan menjadi variabel utama dan terikat dalam penelitian yaitu jumlah 

kemenangan dan persentase pengaruh yang dihasilkan oleh pemain yang 

menggunakan strategi dengan implementasi Monte-Carlo Tree Search dalam 

permainan. Sementara jenis strategi kecerdasan buatan akan berperan sebagai 

variabel bebas dalam penelitian, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ward dan Cowling (2009) mengenai aplikasi MCTS dalam jenis permainan 

kartu yang serupa. Ada beberapa strategi potensial yang bisa diadopsi untuk 

memilih kartu dari tangan yang tepat dan berguna saat dikeluarkan ke dalam arena 

permainan untuk kecerdasan buatan. Beberapa pilihannya adalah sebagai berikut. 

1. Strategi acak (random), dimana kartu dipilih secara acak. 

2. Strategi sesuai aturan main (rule-based), dimana kartu yang dipilih 

menyesuaikan dengan aturan main. 

3. Monte-Carlo card selection, dimana kartu akan dipilih menggunakan 

metode Monte-Carlo. 

Sementara untuk strategi dalam menyerang dan bertahan, pilihannya adalah 

random dan rule-based. 
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3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data dan variabel yang akan diukur dalam penelitian akan 

dikumpulkan melalui simulasi seperti dalam penelitian Ward dan Cowling 

(2009), dimana peneliti akan menjalankan aplikasi dan melihat permainan yang 

dilakukan oleh pemain, yang kemudian akan dicatat hasil permainannya. 

Permainan yang dilakukan yaitu dua pemain yang melawan satu sama lain (Ward 

dan Cowling, 2009). Variasi strategi pemain yang digunakan beragam, yang 

dibuat berdasarkan variabel penelitian yang telah ditentukan. 

Menurut Gay dan Diehl (1992), jumlah sampel yang diperlukan dalam 

penelitian adalah minimal 30, dan lebih banyak semakin baik. Ward dan Cowling 

(2009) melakukan simulasi sebanyak 100 kali permainan untuk setiap kombinasi 

strategi dan memenuhi persyaratan jumlah sampel Gay dan Diehl. Simulasi 

dilakukan dengan memilih strategi yang akan digunakan pemain dan diambil 

secara urut dari tabel strategi pada percobaan yang dilakukan oleh Ward dan 

Cowling pada Gambar 3.1, sementara strategi pemain yang akan menjadi 

lawannya akan diambil secara urut pula dari tabel yang sama. 

 

Gambar 3.1 Tabel Strategi dalam percobaan Ward dan Cowling (Ward 

dan Cowling, 2009) 

3.2 Arsitektur Sistem 

Sebelum mulai menyusun perangkat lunak untuk simulasi, terlebih dahulu 

akan dirancang flowchart untuk alur permainan dan strategi pemain yang 
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berperan dalam simulasi, juga desain antarmuka sebagai gambaran tampilan 

perangkat lunak. 

3.2.1 Flowchart Alur Permainan 

Mengacu pada aturan mengenai bagaimana permainan berjalan tiap putaran 

dalam Cardfight!! Vanguard Rulebook (2015), maka dibuatlah flowchart alur 

permainan sebagai dasar dari simulasi permainan pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Permainan 

Permainan dimulai dengan tiap pemain terlebih dahulu memilih kartu 

dengan grade 0 sebagai first Vanguard, dan kemudian menarik 5 kartu dari deck 

masing-masing. Lalu permainan akan berlanjut dengan Stand Phase, Draw 

Phase, Ride Phase, Main Phase, Battle Phase, dilanjutkan dengan perpindahan 

putaran pada pemain lawan. Adapun pemain pada putaran pertama tidak 

mendapatkan Battle Phase.  
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Pada Stand Phase, pemain mengubah posisi semua unit yang tadinya dalam 

kondisi rest menjadi stand. Jika pemain tidak memiliki unit dalam kondisi rest, 

pemain akan langsung melanjutkan permainan pada fase berikutnya. Setelah 

Stand Phase, fase berikutnya adalah Draw Phase. Dalam Draw Phase pemain 

hanya melakukan gerakan sederhana yaitu menarik satu kartu dari deck ke tangan. 

Setelah melakukan Draw Phase, apabila kartu dalam deck menjadi 0, maka 

pemain tersebut dinyatakan kalah. Selain itu, apabila pemain berhasil mencetak 

damage keenam pada lawan, maka pemain tersebut memenangkan permainan. 

3.2.2 Flowchart Ride Phase 

Selanjutnya, setelah selesai menarik satu kartu dari deck, pemain akan 

masuk ke dalam Ride Phase. Dalam Ride Phase, seperti yang telah diilustrasikan 

pada Gambar 3.3, pemain dapat melakukan ride dimana satu kartu dengan grade 

yang sama atau lebih tinggi satu grade dari Vanguard diletakkan pada Vanguard 

Circle menggantikan Vanguard yang lama. Kemudian, Vanguard yang lama 

menjadi soul Vanguard yang baru saja di-ride. Sebagai contoh, pemain memiliki 

Vanguard dengan grade 1. Pemain dapat melakukan ride dengan kartu yang 

memiliki grade 1 juga, atau grade 2, dari tangan. Misal pemain memilih untuk 

melakukan ride dengan kartu grade 2. Setelah melakukan ride, pemain kini 

memiliki Vanguard dengan grade 2 sementara Vanguard yang lama, yang 

awalnya grade 1, masuk ke dalam soul. Untuk memilih kartu yang akan di-ride, 

karena termasuk strategi untuk menaruh kartu ke arena permainan, akan 

digunakan jenis strategi Random, Rule-Based, dan Monte-Carlo. 
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Gambar 3.3 Flowchart Ride Phase 

3.2.3 Flowchart Main Phase 

Fase berikutnya setelah Ride Phase, pemain akan masuk ke dalam Main 

Phase. Seperti pada Gambar 3.4, Main Phase memungkinkan pemain untuk 

melakukan berbagai gerakan yaitu menaruh kartu dari tangan ke arena permainan, 

tepatnya di Rear-Guard Circle, dan mengaktifkan kemampuan ACT pada kartu. 

Adapun ketentuan untuk kartu yang dapat dipanggil ke arena adalah kartu dengan 

grade yang sama atau di bawah grade milik Vanguard. Tidak ada batasan untuk 

berapa kali pemain dapat memanggil kartu dari tangan ke Rear-Guard Circle, 

pemain dapat terus memanggil kartu selama kartu yang dipanggil memenuhi 

ketentuan pemanggilan kartu.  
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Ketika pemain menaruh kartu ke Rear-Guard Circle, kemampuan AUTO 

milik kartu yang dipanggil tersebut dapat dijalankan saat itu juga. Pemain juga 

dapat mengaktifkan kemampuan ACT milik kartu apapun selama pemain dapat 

membayar cost dari kemampuan tersebut. Apabila pemain ingin melakukan 

pemanggilan kartu lagi atau ingin mengaktifkan kemampuan ACT suatu kartu 

lagi, maka pemain akan tetap berada di Main Phase hingga pemain tersebut 

berkeputusan untuk melanjutkan permainannya ke fase berikutnya. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Main Phase 

3.2.4 Flowchart Battle Phase 

Setelah selesai pada Main Phase, berikutnya pemain akan masuk ke dalam 

Battle Phase. Di dalam Battle Phase, seperti pada Gambar 3.5, pemain memilih 

satu kartu miliknya untuk digunakan dalam menyerang kartu lawan.  
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Gambar 3.5 Flowchart Battle Phase 

Apabila pemain mengumumkan serangan menggunakan kartunya, maka 

lawan dapat memutuskan untuk menahan serangan tersebut dengan kartu 

miliknya dan masuk ke dalam Guard Step. Setelah lawan selesai memutuskan 

akan bertahan dengan kartu apa, jika pemain menyerang menggunakan Vanguard 

miliknya, maka pemain dapat melakukan Drive Check dengan membuka kartu 

teratas pada deck-nya, dan kemudian mengecek apakah kartu tersebut merupakan 

kartu trigger atau bukan. Jika iya, pemain dapat mendistribusikan efek trigger 

yang didapat pada unit yang ia miliki di arena permainan. Setelah itu, taruh kartu 

yang sudah dicek tersebut ke dalam tangan pemain. Disini setelah pemain selesai 
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melakukan Drive Check, akan dilakukan perbandingan kekuatan antara unit 

pemain yang menyerang dan unit lawan yang diserang.  

Jika kekuatan unit yang diserang lebih tinggi, maka pertahanan lawan 

berhasil. Jika kekuatan unit yang menyerang lebih besar, maka serangan pemain 

yang berhasil menembus pertahanan lawan. Jika serangan pemain berhasil dan 

unit lawan yang diserang adalah Vanguard, maka lawan akan melakukan Damage 

Check dengan membuka kartu teratas pada deck-nya untuk mengecek apakah 

kartu tersebut adalah kartu trigger atau bukan. Jika iya, lawan dapat 

mendistribusikan efek trigger yang didapat pada unit yang ia miliki di arena 

permainan. Selesai melakukan Damage Check, lawan menaruh kartu tersebut ke 

dalam Damage Zone miliknya. Jika serangan pemain berhasil dan unit lawan 

yang diserang adalah Rear-Guard, maka Rear-Guard yang diserang akan 

dipindahkan ke Drop Zone. 

Perlu diingat apabila jumlah kartu di Damage Zone lawan mencapai jumlah 

6 atau lebih, maka pemain memenangkan permainan. Selesai melakukan 

serangan, jika pemain masih dapat melakukan serangan lagi, maka pemain dapat 

mengulangi tahap memilih unit yang menyerang dan target serangan tersebut 

hingga pemain tidak memiliki unit yang dapat menyerang lagi dan selesai 

menyerang. 

3.2.5 Flowchart Guard Step 

Mengenai Guard Step ketika ada unit yang diserang, pada Gambar 3.6, 

pemain yang diserang dapat menaruh kartu miliknya dari tangan ke dalam 

Guardian Circle. Hal ini dilakukan untuk menambah kekuatan milik target 

serangan tersebut. Perhitungan kekuatan setelah pertahanan adalah kekuatan unit 

yang diserang ditambah dengan pertahanan yang dimiliki oleh kartu yang telah 
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dipanggil ke Guardian Circle, atau Guardian. Adapun ketentuan untuk kartu 

yang dapat dipanggil ke dalam Guardian Circle sama seperti ketentuan saat 

memanggil kartu ke dalam Rear-Guard Circle, yaitu hanya dapat menaruh kartu 

dengan grade yang sama atau di bawah grade Vanguard. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Guard Step 

3.2.6 Flowchart Random Strategy 

Jika pemain menggunakan strategi random, maka seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.7, pemain akan memilih kartunya secara acak saat melakukan ride 

pada Ride Phase, pemanggilan unit ke Rear-Guard Circle pada Main Phase, dan 

pemanggilan guardian ke Guardian Circle pada Guard Step. Selain itu, saat 
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memilih unit yang akan menyerang maupun target serangan, kecerdasan juga 

akan memilih keduanya secara acak. Pada saat memutuskan akan bertahan atau 

tidak, pemain pun akan memutuskannya secara acak antara ingin bertahan atau 

tidak. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Random Strategy 

3.2.7 Flowchart Rule-Based Strategy 

Jika pemain menggunakan strategi Rule-Based dimana pemain bergerak 

berdasarkan aturan yang berlaku di dalam Cardfight!! Vanguard Playbook 

(2015), maka seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.8, pemain akan selalu 

memilih kartunya berdasarkan tingkat kekuatan kartu tersebut, seperti yang 

ditulis di dalam Playbook dimana semakin tinggi kekuatan kartu, semakin baik 

kartu tersebut saat digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Strategi 

pemilihan kartu rule-based ini menyerupai Greedy Search dimana pemain akan 

selalu memilih kartu dengan nilai tertinggi. Saat memilih unit yang akan 

menyerang, pemain buatan akan memilih unit dengan kekuatan tertinggi terlebih 

dahulu, dan untuk target serangannya, pemain akan memilih Vanguard lawan 
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sebagai target karena dalam Playbook tertulis jika ada pemain yang memiliki 6 

damage atau lebih, maka pemain tersebut kalah. Saat memutuskan untuk bertahan 

atau tidak, pemain akan memilih untuk bertahan apabila damage yang dimiliki 

oleh pemain sudah lebih dari 4 damage. 

 

Gambar 3.8 Flowchart Rule-Based Strategy 

3.2.8 Flowchart Monte-Carlo Strategy 

Jika pemain menggunakan strategi Monte-Carlo, maka sesuai dengan 

Gambar 3.9, pertama-tama akan dibuat sebuah tree yang merepresentasikan kartu 

di tangan pemain. Terdapat perbedaan dalam kalkulasi reward untuk node yang 

akan dipilih antara saat bertahan atau tidak. Jika kecerdasan ingin bertahan maka 

yang akan diperhitungkan adalah nilai shield yang dimiliki oleh kartu, sementara 

jika tidak sedang bertahan maka yang akan diperhitungkan adalah nilai power 

dari kartu tersebut. Setiap node yang memiliki child akan menyimpan nilai dari 

child yang memiliki reward terbesar. Node yang memiliki nilai terbesar inilah 

yang akan dipilih child-nya untuk di-expand. Setelah di-expand dengan kondisi 

arena permainan, seperti misalnya kekuatan Vanguard lawan dan kemungkinan 
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kondisi tangan lawan, maka akan dihitung hasil yang didapat apabila kartu pada 

node tersebut dimainkan dalam simulasi. 

 

Gambar 3.9 Flowchart Monte-Carlo Strategy 

Hasil ini bergantung pula pada langkah pemain; jika saat sedang bertahan 

maka hasil dihitung dari selisih antara kekuatan pertahanan dengan kekuatan 

lawan yang menyerang ditambah dengan kemungkinan acak lawan menarik 

trigger, sementara jika tidak sedang bertahan maka hasil dihitung dari selisih 

antara kekuatan kartu sendiri dengan kekuatan kartu lawan. Akan diperlukan 

angka acak untuk menggantikan informasi yang tidak diketahui seperti 

kemungkinan lawan menarik trigger. Jumlah trigger dalam deck adalah 16, tidak 

kurang tidak lebih, dan jumlah trigger yang tersisa di dalam deck pun bisa 
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dihitung apabila pemain mengetahui berapa banyak jumlah trigger yang sudah 

keluar dari deck-nya. Angka 5000 didapat dari kekuatan tambahan yang didapat 

apabila mendapatkan trigger karena semua trigger memberikan tambahan 

kekuatan sebesar 5000. 

Setelah nilai hasil dari simulasi didapat, maka akan dicari tahu rata-rata 

hasil yang didapat dari keseluruhan hasil pada node tersebut, dan kemudian akan 

dihitung pula reward dari node tersebut setelah ada child yang disimulasikan dari 

rumus UCB (Upper Confidence Bounds) pada rumus 2.1. Hal ini akan terus 

berlangsung secara terus menerus hingga ada suatu node yang sudah dikunjungi 

sebanyak batas yang telah ditentukan, dan batas ini menurut Ward dan Cowling 

(2009) adalah arbitrary limit, yaitu batas yang bisa ditentukan dengan bebas. 

Dalam penelitian Ward dan Cowling (2009) digunakan arbitrary limit untuk 

menemukan langkah yang akan digunakan, dan limit tersebut ditentukan dengan 

bebas. 

 

Gambar 3.10 Initialize Tree 
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Untuk membuat tree yang akan digunakan di dalam Monte-Carlo Strategy, 

seperti pada Gambar 3.10, mula-mula akan di-inisialisasi semua kemungkinan 

permainan yang dapat dihasilkan dari kartu di tangan pemain. Reward yang di-

inisialisasi bergantung pada saat apakah pemain sedang bertahan atau tidak. Jika 

sedang bertahan, maka reward didapat dari shield kartu tersebut. 

3.2.9 Desain Antarmuka 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2006) mengenai simulasi 

permainan, desain antarmuka pada penelitian tersebut lebih mengacu pada 

antarmuka yang sederhana selama memenuhi tujuan berupa antarmuka dapat 

dimengerti dan dapat melakukan fungsionalitas yang esensial dalam permainan. 

Oleh karena itu, desain antarmuka untuk simulasi permainan Cardfight!! 

Vanguard adalah seperti pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Desain Antarmuka Tampilan Simulasi 

Untuk kartu yang ada dalam permainan, digunakan tampilan yang 

sederhana namun dapat memuat informasi yang memadai tentang kartu tersebut. 

Sementara untuk desain arena permainan mengikuti gambaran arena permainan 

Cardfight!! Vanguard pada umumnya. 

P2 

P1 
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