
BAB IV

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

4.1 Metode Perancangan

Metode perancangan yang digunakan untuk membuat program permainan

perang pesawat ini adalah metode perancangan berarah obyek menggunakan

diagram ftoivebaridan perancangan pcowdwcd

Perancangan berarah obyek diterapkan untuk bagian program yang terdiri

dari obpc/ tertentu yang memiliki perilaku. Sedangkan perancangan procedure/

merupakan metode perancangan yang menderinisikan detail-detail a/yem/ema .

4.2 Hasil Perancangan

Hasil perancangan dibagi menjadi beberapa bagian,yaitu:

4.2.1 Diagram Alir Sistem

Diagram alir sistem digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah

kerja dari sistem yang akan dibuat. Model fisik diterangkan dalam eonccptuai

hioudiart . Untuk mempermudah, perancangan /tourhad dibuat berdasarkan

masing-masing prosedur. Berikut ini adalah ytowcha/t dari sistem di dalam

program permainanperang pesawat (dbubw Hission / /:
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Diagram Alir Proses Permainan

No

Begin

Easv

Start Time

Live = 2

Attach

Enemy

Plane struck

the enemy
Live= live-1

*" Medium

Start Time

Live = 2

I
Attach

Enemy

Plane struck

the enemy
Live= live-1

No

Hard

Start Time

Live = 2

Attach

Enemy

Plane struck

the enemy
Live= live-1
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Stop Game

Score

Yes

Gambar 4.1 Proses Permainan
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Stop Game

Win Game

Dialog

Proses permainan ini merupakan proses utama dari permainan perang

pesawat (dhuhw Afission /A. karena di dalam proses ini mengatur bagaimana

sebuah langkah dapat dilakukan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dimulai dari proses /end easy yang dimainkan, kemudian terdapat tiga

buah /eve/ yang berbeda yaitu ea^y medium dan hard, yang masing-masing

/eve/ mempunyai benAymund I latar game yang berbeda yaitulaut, kota dan
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galaxy. Setelah memilih trrd maka permainan dimulai,pesawat jagoan mulai

berhadapan dengan pesawat-pesawat yang memasuki daerah teutorial wilayah

kita. Pesawat jagoan mempunyai dua nyawa,dan tiap-tiap pesawat musuh yang

dapat dihancurkan akan mempunyai ^'ore yang berbeda-beda.

Setelah pesawat jagoan telah menghabiskan dua nyawa yang tersedia,

maka permainan akan berhenti dan total wore yang diperoleh ditampilkan dalam

halaman ucapan selamat untuk pemain. Setelah mendapatkan ucapan selamat dan

memperoleh srore yang dihasilkan saat menjalankan game ini, maka akan

terdapat suatu konfirmasi untuk pemain,apakah akan bermain game ini lagi atau

tidakjika pemain memilih untuk bermain game ini maka proses akan kembali

seperti saat permulaan yaitu dengan /ere/ msy yang akan dimainkan.

4.2.2 Perancangan Antarmuka (fnterfacej

Antarmuka dirancang agar pengguna dengan mudah memainkan game dan

bisa melakukan pilihan-piiihan terhadap jenis permainan yang akan dimainkan

dan juga menjelaskan cara menjalankan game ini dan misi yang harus

dilaksanakan dalam game ini.

Rancang Antarmuka pada permainan perang pesawat:
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a. Halaman Utama

SHUKOI MISSION I

PLAY

° CONTROLLER
O HOW TO PLAY

q DEMO GAME

EXIT

ckground
Animasi

Gambar 4.3 Halaman Utama

Menu terdiri dari beberapa tombol yaitu Tombol

dABdAtAVhBOh/y.BB/rJff TO /dAK/JBdO PABB dan ChOdhl

1 Ph.4> berfungsi untuk memulai permainan game perang pesawat,

setelah tombol ditekan maka halaman akan berubah ke halaman

menu pilihan /eve/, yang ingin dimainkan.

(Vd/A/oiLBB berfungsi membuka jendela ke halaman yang

menerangkan tombol keyboard yang dipakai untuk menjalankan

game perang pesawat terbang ini.

//Off ro hdAV berfungsi membuka jendela aturan yang

menerangkan tentang cara memainkan permainan perang pesawat

ini dan juga menerangkan misi yang harus diemban dalam

menjalankan perminan ini.
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BBBO dAJ/y berfungsi membuka jendela ke halaman yang

memperiihatkan proses atau saat game dimainkan dan terlihat

sebagai suatu animasi.

OhOS'd berfungsi untuk mengakhiri program.

b. Halaman Menu Level

B/,4}'.

LEVEL IN SHUKOI MISSION 1
Close

Gambar

baground

Aasy

Gambar

baground

A/i'dium

Are you ready to play????

I TClick this botton for play

Gambar

baground

yard

Gambar 4.4 AA nu hevc/

Dalam menu /ere/ ini ada beberapa tombol, yaitu: tombol ("1BBB.

1. ChOs/A berfungsi untuk mengakhiri program.

2. /AAA berfungsi untuk menuju kehalaman permainan,dan

permainan akan dimulai dan /eve/ easy.



c. Halaman Menu Controller

Background animasi

Keterangan rontrottf r
I key dalam At{/board
yang digunakan untuk
menjalankan game.

(JBack to Home
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Close

Gambar 4.5 Ba./unian Adenu (Ann/'rotter

Dalam Halaman co?itrotter ini ada beberapa tombol, yaitu: tombol

CLOSE, dan BACB' BO BOBB

1. (. 'hOBh berfungsi untuk mengakhiri program.

2. BACA' 7V hhOAAB berfungsi untuk kembali ke menu

halaman utama program dan menutup halaman menu

con/ro//er-

d. Halaman Menu How To Play

Background animasi

Kcterangan cara
bermain dalam game ini
dan misi yang diemban.

(~J Back to Home

Close

Gambar 4.6 Be/anian Benin//ow ho p/ot/



34

Dalam Halaman menu time to play ini ada beberapa tombol, yaitu:

tombol C/dB'Bd'dn BAB/A 7V BOA/hA

1. BhOB/A berfungsi untuk mengakhiri program.

2. BACA' h(J BOA/hA berfungsi untuk kembali ke menu

halaman utama program dan menutup halaman menu

con/ro//fsr.

e. Menu Demo Game

Score: he vet /.'a.yy

Demo Game

i pesawat

Nyawa SHUKOI MISSION 1 Ob«ck to home

Gambar 4.7 Halaman Bemo Ccnrie

Dalam Halaman menu Bcnio Came ini ada beberapa tombol, yaitu:

tombol (.'hOBB: dan BACA h'O BOAhB:

1. (AhOBB berfungsi untuk mengakhiri program.

2. //ABB 7V BOB/ berfungsi untuk kembali ke menu

halaman utama program dan menutup halaman menu

con/ro//er.
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e. Medan Peperangan.

Score: Level Easy Close

Animasi Background

pesawat

Nyawa SHUKOI MISSION I created bv sail

Gambar 4.8 Halaman Medan Game (he/ et Pa.>A/A

Score: Level Medium Close

Animasi Background

i pesawat

Nyawa SHUKOI MISSION I created bv sail

Gambar 4.9 Halaman Medan Aleve/ iBdium /
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Score: Level Hard Close

Animasi Background

i pesawat

Nyawa SHUKOI MISSION f created bv sail

Gambar4.10 Halaman Medan /A id /hard/

Medan game ini dirancang untuk medan pcrgerakan pesawatjagoan

maupun pesawat musuh sehingga pesawat-pesawat tersebut tidak keluar dari jalur

yang telah disediakan. Medan game perang pesawat terbang (chuhoi A/cnion

/Vim berbentuk empat persegi panjang yang dibatasi oleh list atas dan list bawah.

Tombol yang ada di halaman medan peperangan ini adalah a/aaa; yang

berfungsi untuk menutup program /keluar dan program game perang pesawat

terbang AsA/Ay;/ Ahission //ini.


