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ABSTRAK

he rapid development of information technology eases the users to access a 
wide range of applications on mobile technology, especially the game by T using the android operating system platform. Many modern games are 

available and traditional games tend to be abandoned.
Therefore, in order to revive traditional games, the researchers made Gobak 

Sodor android based application game in smartphone. Gobak Sodor is a traditional 
game of Indonesian society. Played by two teams, namely the attacker and the 
roadblock. This application uses a 2x2 matrix and is made in the Java programming 
language with android operating system. In making the application, the researcher uses 
the program editor eclips. The application testing is done by using emulator and 
smartphone android. The Gobak Sodor game apllication can run on the android 
operating system of at least version 2.3 or android gingerbread.

The results show that by utilizing the existing development of mobile technology, 
traditional games can be applied. It indirectly reintroduces traditional game culture to 
the younger generation.
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi 

informasi sangat cepat. Baik teknologi 

informasi yang berbasis web, desktop 

atau mobile. Teknologi mobile merupakan 

bagian yang familiar dalam kehidupan 

pada masyarakat indonesia, hal tersebut 

karena teknologi mobile memiliki banyak 

keunggulan dibanding platform yang lain. 

Salah satunya memiliki ukuran kecil dan 

memiliki fungsi yang memudahkan 

pengaksesan data. Perkembangan 

teknologi ini pun sangat dinamis. 

Teknologi ini dapat digunakan sebagai 

sarana untuk membantu pekerjaan atau 

bahkan hanya sebagai sarana hiburan bagi 

masyarakat.

Dahulu sebelum adanya teknologi, 

masyarakat melakukan permainan 

tradisional dengan menggunakan alat 

yang mereka buat sendiri. Gobak sodor 

merupakan salah satu permainan 

tradisional masyarakat yang sangat 

sederhana. Cara memainkannya juga 

sangat mudah, cukup membuat garis segi 

empat yang dibagi empat bagian dan 

dimainkan 3 sampai 5 orang, permainan 

gobak sodor sudah dapat dimainkan.

Dengan berkembangnya teknologi 

yang sangat maju, banyak permainan-

permainan digital modern bermunculan 

sehingga membuat permainan tradisional 

mulai ditinggalkan bahkan dilupakan. 

Karena saat ini banyak permainan digital 

pada teknologi mobile yang tidak kalah 

dengan permainan digital yang ada pada 

komputer desktop. Sekarang ini juga 

banyak platform dari mobile yang 

mengeluarkan permainan dig i ta l  

tersebut, seperti java, windows phone, 

IOS hingga yang paling banyak digunakan 

saat ini, yaitu : Android. Developer 

menawarkan berbagai permainan yang 

menarik dan menghibur yang berbasis 

Android. Dari permainan yang mengasah 

skill dalam menjalankan permainan 

tersebut hingga permainan edukasi yang 

membantu dalam mengembangkan daya 

pikir dan daya imajinasi positif dari 

pemakainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, 

yang mendorong untuk dibuatnya sebuah 

permainan digital yang bukan hanya 

memiliki sisi hiburan saja, namun juga sisi 

edukasi dan yang paling penting nilai 

tradisi terkandung dalam permainan 

tradisional yang akan dibuat. Permaian ini 

nantinya bisa dimainakan individu pada 

smartphone Android sebagai simulasi 

permaian tradisional gobak sodor. 

Sehingga nantinya selain sebagai sarana 

hiburan juga diharap dapat melestarikan 

permainan tradisional gobak sodor 

tersebut.

1.2 Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup 

dari pembuatan permainan ini, yaitu :

a. S i stem operas i  min imal  yang  

digunakan adalah android 2.3 

(Gingerbread) 

b. Game singlepemain dengan melawan 

komputer sebagai musuhnya 

c. Permainan ini ada 2 jenis gerak dari 

p e n g h a d a n g  ( m e m a n t u l  d a n  

mengikuti penyerang) 
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d. Jenis gerak memantul memiliki 3 

tingkat level permainan yaitu lambat, 

sedang dan cepat 

e. Permaian gobak sodor ini memiliki 

bentuk persegi dengan dibagi menjadi 

4 bagian sebagai tempat permaianan 

dilaksanakan 

f. Permaian gobak sodor terdiri dari 3 

lawan 3, pengguna sebagai penyerang 

yang memiliki 3 pemain dan komputer 

sebagai penghadang juga memiliki 3 

pemain. 

g. User hanya dapat bermain sebagai 

penyerang saja dan komputer yang 

menjadi penghadang

h. Permaian akan selesai ketika 3 pemain 

menyebrang melewati penghadang 

tanpa tersentuh dan akan game over 

ketika salah satu dari tiga pemain yang 

ada tersentuh lawan 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah permainan gobak 

sodor yang dapat dimainkan pada 

perangkat smartphone Android.Sehingga 

permainan tradisional gobak sodor 

kembali diingat dan dimainkan oleh 

masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelit ian ini  adalah 

memanfaatkan teknologi mobile yang 

saat ini popular, untuk mengenalkan salah 

satu jenis permainan tradisional gobak 

sodor kepada generasi muda yang 

semakin melupakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini terinspirasi oleh skripsi 

dari Muhammad Hasyim Asy' Ari , dalam 

skripsi yang berjudul “GAME LABIRIN 

BERBASIS ANDROID” Ari melakukan 

penelitian tentang perancangan dan 

penerapan permainan labirin pada sistem 

operasi Android sehingga permainan 

tersebut  dapat  d imainkan  pada  

smartphone yang menggunakan sistem 

operasi Android. Walapun secara 

permainan berbeda dengan permainan 

gobak sodor akan tetapi sistem dan 

metode yang digunakan sama dengan 

permainan gobak sodor yaitu deteksi 

tabrakan dan menyebrang dari sisi satu ke 

sisi yang lain dengan melewati papan 

permaianan tanpa harus tersentuh atau 

bertabrakan dengan Non-Pemain 

Character (NPC) atau karakter yang tidak 

dikontrol oleh Pemain. 

Selain itu terdapat tinjauan pustaka 

lain yaitu dari jurnal Dwissa Wiana, Rama 

(2012) Perancangan Game Galah Asin 

U n t u k  M e m p e r k e n a l k a n  

BudayaTradisional Jawa Barat. Pada jurnal 

yang ditulis oleh Rama, aturan dan filosifi 

permainan gobak sodor yang khusus ada 

di Jawa Barat diterapkan ke dalam 

permainan komputer (PC) dengan 

menggunakan Adobe Flash. Permainan 

tersebut memiliki tingkatan level kesulitan 

dalam bermain dan menggunakan 

karakter budaya Jawa Barat pada pemain 

yang akan dimainkan oleh Pemain. 

Sedangkan dalam penelitian ini 

penel i t i  menerapkan permainan  

tradisional Gobak Sodor ke dalam sistem 

operasi Android yang dapat dimainkan 

35

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2015

Game Tradisional Gobak Sodor Berbasis Android



oleh user pada smartphone secara 

individu melawan komputer yang 

memiliki 2 metode pergerakan NPC atau 

pengahadang yaitu memantul dan NPC 

mengikuti pemain. Pada mode memantul 

dan mengikuti penyerang terdapat pilihan 

level permainan yang menentukan 

ke c e p ata n  N P C  d a l a m  b e rge ra k  

menghadang pemain.

3. LANDASAN TEORI

3.1 Android

Android merupakan sistem operasi 

yang berbasis Linux untuk perangkat 

mobile seperti smartphone dan komputer 

tablet. Sistem operasi yang bersifat open 

source,  sehingga memungkinkan 

perngakat lunak berbasis android dapat di 

modifikasi dan didistribusikan oleh 

pengembang aplikasi. Saat ini Android 

telah mengeluarkan beberpa versi, salah 

satunya yaitu Android versi 2.3 atau 

gingerbread. Andrid 2.3 merupakan 

pengembangan dari versi sebelumnya 

yaitu 2.2. Android2.3 memiliki kelebihan, 

diantaranya: peningkatan manjemen 

daya, peningkatan performa, penggunaan 

multiple kamera dan penambahan sensor 

seperti gyroscope.

Android Kitkat merupakan android 

versi terbaru yang beredar dipasaran saat 

ini.Android versi 4.4 memiliki kelebihan 

hanya membutuhkan memory 512 MB 

atau 16 persen lebih kecil dibanding Jelly 

Bean. KitKat juga lebih hemat 12,9 persen 

dalam penggunaan piksel. Selama ini, 

produsen perangkat Android murah lebih 

memilih Android 2.3.3 Gingerbread 

karena lebih ringan untuk hardware 

berspesifikasi rendah. Perangkat Android 

murah ini sangat laris di negara 

berkembang, termasuk Indonesia. 

Namun perangkat kelas menengah yang 

menggunakan memory 512MB-1GB 

sudah bisa menjalankan Android KitKat. 

D e n g a n  d e m i k i a n ,  p e n g a l a m a n  

penggunaan Android di perangkat murah 

dan mahal tak akan terlalu jauh berbeda.

3.2 Gobak sodor

Gobak sodor merupakan permainan 

tradisional yang menjadi salah satu yang 

terpopuler di Indonesia. Permainan ini 

dimainkan oleh 3 sampai 5 orang yang 

masing-masing sebagai penyerang dan 

penghadang. Permainan gobak sodor 

dimainkan di tanah lapang dengan 

membuat garis segiempat yag dibagi 

menjadi empat bagian yang sama. Yang 

selanjutnya dimainkan dengan masing-

masing 3 sampai 5 orang dengan tim 

penyerang bertugas untuk menembus 

pertahanan tim penghadang tanpa 

te rs et u h  o l e h  t i m  p e n g h a d a n g .  

Permainan gobak sodor akan selesai atau 

menang jika tim penyerang mampu 

menembus pertahanan tim penghadang 

dan dapat meneyebrang tanpa terkena 

sentuhan tim penghadang.

3.3 Java

Java adalah bahasa pemrograman 

tingkat tinggi yang berorientasi objek dan 

program Java tersusun dari bagian yang 

disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-

metode yang melakukan tugasnya. 
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Contoh metode yang terdapat pada java 

adalah random(), kegunaan dari metode 

random() yaitu untuk melakukan proses 

pengacakan. (Abdul Kadir;2005)

3.4 Eclipse

Membangun atau mengembangkan 

sebuah aplikasi bebasis Android dapat 

menggunakan beberapa tools, salah 

satunya dengan menggunakan Eclipse, 

y a i t u :  s e b u a h  I D E  ( i n t e g r a t e d  

Development Environment) yang bersifat 

open source (terbuka), dan dapat 

dijalankan di berbagai platform, seperti : 

Windows, Linux, dan Mac OS.Walaupun 

eclipse dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman java, namun eclipse juga 

mendukung pengembangan aplikasi 

berbasis bahasa pemrograman lain, 

seperti : Cobol, C/C++, Python, Perl dan 

PHP.

3.5UML (Unifield Modeling Language)

Dalam memebangun suatu perangkat 

lunak, dibutuhkan sebuah pemodelan 

proses merancang sistem dari perangkat 

lunak tersebut sebelum mengim-

plementasikanya. UML (Unifield Modeling 

Language) adalah salah satu cara 

pemodelan. UML menjadi bahasa standar 

untuk merancang dan mendokumen-

tasikan sebuah sistem perangkat lunak.

Sequence Diagram adalah salah satu 

diagram interaksi yang memperlihatkan 

per ist iwa-per ist iwa yang  ter jad i  

berdasarkan urutan waktu. Dengan 

adanya sequence diagram ini dapat 

diketahui proses-proses mana saja yang 

berada dalam keadaan sibuk dan diagram 

ini memperlihatkan aliran kerja langkah 

demi langkah yang ada pada suatu use 

case. Activity Diagram adalah teknis untuk 

mendeskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam 

banyak kasus. (Munawar;2006).

Class Diagram menunjukkan hubungan 

antar class dalam sistem bagaimana 

mereka saling berkolaborasi untuk 

mencapai satu tujuan. Class diagram 

memperhatikan hubungan antar kelas 

dan penjelasan detail tiap-tiap class, yang 

di dalamnya terdapat objek dan atribut.

Use Case Diagram merupakan 

deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari 

p re s p e kt i f  p e n g g u n a .  U s e  C a s e  

menggambarkan hubungan yang terjadi 

antara user (pengguna game) dengan use 

case- use case dalam sistem

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Sistem

Perangkat lunak atau game yang akan 

dibangun berupa implementasi filosofi 

dan aturan permainan tradisional Gobak 

Sodor yang diterapkan pada sistem 

operasi android. Tujuan dari aliran kerja 

analisis adalah untuk menganalisis dan 

menyaring kebutuhan untuk mencapai 

pemahaman secara detail terhadap 

kebutuhan esensial untuk mengem-

bangkan produk perangkat lunak secara 

benar dan pemeliharaannya mudah. 

Perancangan sistem permainan tradi-

sional gobak sodor ini menggunakan 

skema matrik yang berukuran 2x2 sebagai 

p a p a n  p e r m a i n a n n y a  d a n  a r e a  

pergerakan Pemain dan NPC.
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4.1.1 Peraturan Game Gobak Sodor

Pemain diminta untuk menggerakkan 

pemain untuk melewati papa permainan 

gobak sodor dari titik awal sampai titik 

tujuan yaitu sebarang tanpa harus 

tersentuh oleh NPC yang menjaga garis 

vertikal dan garis horizontal pada papan 

permainan. Setiap awal permainan 

pemian diberi kesempatan dengan 3 

nyawa pemain, jika pemain tersentuh oleh 

NPC atau penghadang status hasil 

permainan yaitu kalah. Namun jika ketiga 

pemain dapat menyebrang tanpa 

tersentuh oleh NPC maka status 

permainan yaitu Menang.

Terdapat 2 mode permainan yang 

dapat dipilih oleh pemain yaitu Memantul 

dan Mengikuti Penyerang. Kedua mode 

tersebutdibedakan berdasarkan tipe 

gerak dari NPC, jika Memantul maka gerak 

NPC akan random, sedangkan Mode 

Mengikuti Penyerang gerak NPC akan 

mengikuti pergerakan pemain yang 

datang didepannya. Dari masing-masing 

mode memiliki 3 tingkatan level yang 

dapat dipilih oleh pemain yaitu Level 

Mudah, Level Sedang dan Level Sulit. 

Ket iga  level  tersebut  d ibedakan 

berdasarkan kecepatan gerak NPC.

4.1.2 Analisis Kebutuhan Input

Beberapa masukan diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan perangkat lunak 

agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya. 

Kebutuhan input tersebut meliputi :

a. Gambar yaitu berisi file gambar dengan 

ekstensi png dan bmp. File png 

digunakan untuk memasukkan 

karakter pemain dan NPC, sedangkan 

file bmp digunakan untuk background 

pada tampilan utama, tampilan pilihan 

mode permainan dan status kalah.

b. Suara digunakan untuk memasukkan 

background atau efek suara pada 

permainan Gobak Sodor.

c. Font yang digunakan untuk membuat 

teks pop-up yang diperlukan pada 

pilihan level, keterangan status 

menang serta keterangan bantuan.

4.1.3 Analisis Kebutuhan Output

a. Tampilan Menu

b. Tampilan Permainan

c. Tampilan Pemain dan NPC

d. Status Permainan (menang atau 

kalah)

4.1.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Selama pembangunan aplikasi ini 

menggunakan komputer jenis notebook 

merek HP (Hewlett-Packard) seri g008AU 

dengan spesifikasi sebagai berikut :

a. Processor AMD A8-6410 4 CPU@ 

2.0GHz

b. Hardisk 500 Gb

c. Memory Ram 2 Gb

d. S m a r t p h o n e  A n d r o i d  d e n ga n  

spesifikasi minimal versi 2.3 atau 

gingerbread

4.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam membangun aplikasi ini 

dibutuhkan perangkat lunak sebagai 

berikut :
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a. Sistem operasi Microsoft Windows 7 

Ultimate 64 bit

b. Eclipse

c. Android Development Kit Tool

d. Android SDK platform_tools rev 22

e. Java Development Kit 8.0

f. Corel Draw

4.2 Perancangan Sistem

Object oriented metodologi menye-

diakan sekumpulan metode dan aturan 

untuk mengembangkan sebuah sistem. 

Salah satunya yang digunakan dalam 

perangkat lunak ini adalah pendekatan 

menyeluruh (Unified Approach). UA 

menerapkan satu kesatuan kerangka kerja 

dengan memanfaatkan UML untuk 

mendekripsikan, memodelkan, dan 

mendokumentasikan proses software 

development.

Dalam perancangan sistem ini 

menjelaskan tentang pemodelan sistem 

serta perancangan tampilan (user 

interface) yang digunakan dalam aplikasi 

ini.

a. Use Case diagram

b. Sequence Diagram

c. Class Diagram

d. Activity Diagram

4.2.1 Diagram Use Case

Diagram use case memperlihatkan 

hubungan-hubungan yang terjadi antara 

aktor dengan usecase-usecase dalam 

sistem. Aktor adalah seseorang/sesuatu 

yang berinteraksi dengan sistem yang 

dibuat. Use case merupakan gambaran 

bagaimana seseorang akan menggu-

nakan/memanfaatkan sistem. Dari 

diagram use case dapat dilihat bahwa 
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aktor/ pemain memiliki 3 pilihan saat awal 

membuka aplikasi yaitu Bantuan, Main 

dan Backsound. Menu bantuan berisi cara 

bermaian dan peraturan, Menu Main 

untuk memulai permainan dan Menu 

Backsound digunakan untuk menghidup-

kan dan mematikan suara dari aplikasi. 

Pemain memiliki hak untuk memilih mode 

permainan yaitu Mode Memantul dan 

Mode Mengikuti Pemain. Dari setiap 

Mode tersebut pemain memiliki 3 pilihan 

level permainan yaitu  Level Mudah, Level 

Sedang dan Level Sulit. Ketiga level 

tersebut dibedakan berdasarkan kece-

patan gerak dari NPC. Ketika semua dipilih 

maka akan muncul permainan Gobak 

Sodor yang bisa dimainkan oleh pemain. 

Setelah permainan Gobak Sodor dimain-

kan maka sitem akan mengecek apakah 

status permainan Menang atau Kalah dan 

akan ditampilkan hasil permainan kepada 

pemain.

4.2.2 Diagram Sekuensial

Diagram Sekuensial adalah salah satu 

diagram interaksi yang memperlihatkan 

per ist iwa-per ist iwa yang  ter jad i  

berdasarkan urutan waktu. Dengan 

adanya sequence diagram ini dapat 

diketahui urutan proses pada Game 

Gobak Sodor yaitu pemain memilih menu 

main dan meminta mode permainan 

maka sistem akan mengirim mode 

permainan yang menampilkannya di 

interface pemain. Setelah itu pemain 

memilih mode yang diterima oleh sistem 

selanjutnya sistem akan mengirimkan 

level permainan dengan mengecek pilihan 

mode permainan dari pemain terlebih 

dahulu dan ditampilan ke interface 

pemain maka pemain akan memilih level 

permainan dan diterima oleh sistem. 

Sistem akan menampilakan permainan 

Gobak Sodor ke pemain dan memainkan 

permainan Gobak Sodor. Setelah 

permainan selesai dimainkan maka sistem 

akan menerima hasil permainan dan 

menampilkan status permainan ke 

pemain.

 

4.2.3 Diagram Aktifitas

Diagram aktifitas menggambarkan 

berbagai aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-

masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana meraka 

berakhir. Diagram aktifitas juga dapat 

menggambarkan proses pararel yang 

mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 
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Pada diagram aktifitas dibawah ini 

digambarkan bahwa permainan Gobak 

Sodor memiliki 2 mode permainan yaitu 

Memantul dan Mengikuti Pemain. Kedua 

mode tersebut dibedakan berdasarkan 

pola atau cara gerak dari NPC.
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4.2.4  Diagram Kelas

Diagram kelas digunakan untuk 

menggambarkan struktur statis class 

dalam sistem. Memiliki 3 area pokok, yaitu 

: Nama, Atribut, dan Method. Atribut dan 

metode.Atribut dan method dapat 

mempunyai sifat private (tidak dapat 

dipanggil dari luar class), Protected (hanya 

dapat dipanggi l  oleh class yang 

bersangkutan dan anak-anak yang 

mewariskannya) dan Public (dapat 

dipanggil siapa saja). Pada aplikasi yang 

akan dibangun kelas utamanya adalah 

Gobak_Sodor yang akan mengatur semua 

aktifitas yang berjalan pada aplikasi dan 

perpindahan antar scene, kelas Mode 

digunakan sebagai media peyimpanan 

nilai-nilai yang berhubungan dengan 

aplikasi. Yang terhubung secara asosiasi 

p a d a  ke l a s  L eve l _ M u d a h ,  Ke l a s  

Level_Sedang dan kelas Level_Sulit. 

seperti yang di gambarkan berikut ini.

4.2.5 Perancangan Antar Muka

Tujuan utama perancangan antarmuka 

sistem (Graphical User Interface) adalah 

sebagai display dan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan yang dapat 

diakses, dengan cara yang efisien. Penting 

untuk sebuah rancangan menyediakan 

informasi kepada pengguna tentang 

kebutuhan mereka dan secara jelas 

mengatakan kepada pengguna tentang 

bagaimana untuk menyelesaikan tugas 

dengan sukses. Rancangan user interface 

akan menentukan cara seorang pengguna 

berinteraksi dengan sebuah sistem. 

Berikut adalah rancangan user interface 

(UI) yang akan digunakan pada perangkat 

lunak Game Tradisional Gobak Sodor yang 

akan dibangun: 

Pada rancangan antarmuka menu 

utama tediri dari tiga buah tombol yaitu 

tombol Main, tombol Bantuan dan 

tombol Suara.Tombol Main digunakan 
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untuk memulai permainan sedangkan 

tombol Bantuan berisi cara bermain 

permainan Gobak Sodor dan tombol 

Suara untuk menghidupkan dan 

mematikan backsound dari aplikasi. 

Rancangan tampilan antarmuka menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Pada rancangan antarmuka menu 

Bantuan digunakan untuk referensi 

pemain untuk bermain permainan tradisi-

onal Gobak Sodor.Selain itu juga berisi 

aturan permainan yang harus di patuhi 

oleh pemain sehingga permainan dapat 

dimenangkan.Rancangan tampilan 

antarmuka menu utama dapat dilihat 

pada Gambar 4.7.

Gambar-4.6 Antar Muka Tampilan Awal

Pada rancangan tampilan antarmuka 

menu pemilihan Mode Permainan terdiri

dari tombol-tombol pemilihan Mode ya-

itu Memantul, Mengikuti Pemain dan Ke-

luar. Mode Memantul digunakan untuk 

pemilihan gerak NPC yang memantul da-

ri sisi satu ke sisi yang lain sesuai dengan 

garis ma-sing-masing yang sudah ditetap

kan.Dan Mode Mengikuti Pemain diguna

kan untuk pemilihan gerak NPC yang me-

ngikuti gerak pemain yang dijalankan.

Rancangan tampil-an antarmuka menu 

utama dapat dilihat pada Gambar-4.8.

Rancangan tampilan antarmuka 

pemilihan level pemainan terdiri dari 

tombol-tombol pemilihan level yaitu 

Mudah, Sedang dan Sulit. Sehingga 

pengguna dapat memilih tingkatan level 

yang dikehendaki. Level tersebut 

dibedakan berdasarkan kecepatan gerak 

NPC dari yang lambat yaitu level Mudah 

sampai kecepatan gerak yang paling cepat 

pada level Sulit. Rancangan tampilan 

antarmuka menu utama dapat dilihat 

pada Gambar-4.9.
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Gambar-4.7 Gambar Antarmuka Tampilan 

Bantuan

Gambar-4.8 Pilihan Mode Permainan
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D i d a l a m  ta m p i l a n  a nta r m u ka  

permainan, terdapat bidang permainan 

berupa persegi yang dibagi secara vertikal 

dan horisontal sehingga membentuk 

papan pesegi yang memiliki 4 bidang yang 

dama luasnya.Pada antarmuka ini 

terdapat juga tampilan Mode, Level dan 

Pemain. Tampilan Mode dan Level 

digunakan untuk menampilkan pilihan 

mode dan level permainan. Rancangan 

tampilan antarmuka menu utama dapat 

dilihat pada gambar-4.10.

Te rd a p a t  d u a  j e n i s  ta m p i l a n  

antarmuka permainan saat permainan 

berakhir yang akan ditampilan salah satu 

saja sesuai dengan hasil yang telah 

diselesaikan oleh pengguna. Yaitu Status 

permainan menang dan status permainan 

kalah. Ditampilkannya status menang 

ketika pengguna berhasil lolos ke sisi yang 

lain dari dimulainya permainan dan tidak 

tersentuh oleh NPC. Dan status kalah saat 

pengguna tidak berhasil menyebrang ke 

sisi yang lain karena tersentuh oleh NPC. 

Rancangan tampilan antarmuka kete-

rangan status kalah dan menang dapat 

dilihat pada gambar-4.11 dan gambar-

4.12 .
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Gambar-4.9 Pilihan Mode Permainan

Gambar-4.10. 
Tampilan Antarmuka Permainan

Gambar-4.11
Status Permainan Menang

Gambar-4.12 Status Permainan Kalah
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5. HASIL IMPLEMENTASI DAN 

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Impelementasi

Pada bab in i  akan di je laskan 

bagaimana sistem yang telah dirancang 

sebelumnya diimplementasikan menjadi 

sebuah aplikasi yang utuh. Aplikasi ini 

d i b u a t  u n t u k  m e m p e r ke n a l k a n  

permaianan tradisional Gobak Sodor ke 

dalam sistem operasi Android di 

Smartphone.Hasil implementasi melalui 

tahapan proses, berikut :

a. Menuliskan program pada Eclipse

b. Menguji program pada perangkat 

device smartphone yang memiliki 

Sistem Operasi Android. 

c. Menganalisa jalannya program

d. M e m p e r b a i k i  p r o g r a m  j i k a  

ditemukan cacat atau kesalahan.

5.1.1 Menampilkan Permainan

Pada aplikasi ini untuk menampilkan 

permainan menggunakan method on 

Create, fungsi yang akan dijalankan pada 

saat Activity di create atau dibuat. 

Kemudian melakukan fungsi set Content 

View (main Game) yang digunakan untuk 

memanggil layout main Game yang sama 

dengan kelas Main Game Panel sebagai 

tampilan utama Activity ini di eksekusi 

ketika Activity mulai dijalankan gambar-

5.1. Di method inilah inisialisasi dan 

pengaturan User Interface (UI) aplikasi 

dilakukan.

5.1.2 Menampilkan Gerakan Pemain

Pada gambar-5.2 aplikasi ini digunakan 

u n t u k  m e n g g e r a k k a n  p e m a i n  

menggunakan masukan dari method on 

Thouch Event. Method ini digunakan 

untuk mendeteksi ketika layar disentuh 

oleh user. Dalam hal ini ketika salah satu 

atau ketika pemain di sentuh oleh NPC.
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Gambar-5.1. Kelas Main Game Panel

Gambar-5.2. Method Gerakan Pemain
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Pada nomer 2 merupakan perintah 

untuk mendeteksi  ketika pemain 

disentuh.ACTION_MOVE digunakan 

ketika deteksi sentuhan berpindah. Dan 

ACTION_UP berfungsi ketika sentuhan 

pada pemain dilepaskan. Dalam method 

onTouchEvent terdapat sebuah panggilan 

dengan menggunakan kelas droid.Pada 

method ini juga terdapat pernyataan 

ketika mendeteksi tabrakan pada pemain 

terhadap NPC. Terlihat pada nomer 3, 4 

dan 5 merupakan pernyataan untuk 

menentukan jumlah nyawa pemain ketika 

tersentuh oleh NPC, ketika jumah 

pemainsama dengan nol maka status 

permaian kalah. Pada penyataan tersebut 

ketika jumlah pemain tidak sama dengan 

nol maka permainan akan terus berlanjut 

sampai syarat status permainnan 

terpenuhi. Namun jika ada salah satu atau 

semua pemain tidak bertabrakan dengan 

musuh dan dapat menyebrang melewati 

NPC tanpa tersentuh maka status 

permainan menang.

5.1.3 Gerakan NPC

Dalam aplikasi ini terdapat 2 mode 

gerakan NPC yaitu memantul dan 

mengikuti pemain. Kedua method ini 

dibedakan berdasarkan pola gerak NPC 

dalam menghadang pemain. Berikut 

merupakan metehod tersebut:

a. Mode Memantul

Mode memantul merupakan salah 

satu method yang dibuat untuk membuat 

pola gerak NPC.Masing-masing NPC 

bergerak hanya berdasarkan koordinat 

layar yang telah ditentukan lihat gambar 

5-3.Perintah nomer 1 merupakan sintak 

untuk mengatur koordinat x sedangkan 

nomer 2 untuk menentukan koordinat y.

b.  Mode Mengikuti Gerak Pemain

Pada aplikasi  ini  selain mode 

memantul juga ada mode lain yaitu Mode 

Mengikuti Pemain. Berbeda dengan mode 

memantul, mode ini pola gerak NPC tidak 

hanya berdasarkan koordinat layar yang 

sudah ditentukan saja namun juga 

mengacu pada gerakan pemain yang 

dijalankan oleh pemain. Perintah 

rangeXAtas dan rangeXBawah diguna-

kan untuk menentukan gerakan bolak-

balik NPC pada koordinat y lihat gambar-

5.4. Sedangkan perintah pada nomer 2 

digunakan untuk menentukan koordinat 

x.
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Gambar-5.3. Method Mode Memantul

Gambar-5.4. Method Mengikuti Pemain
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5.1.4Method Pendeteksian Tabrakan

Pada permainan Tradisional Gobak 

Sodor ini memiliki prosedur untuk 

mendeteksi tabrakan dari pemain dengan 

NPC (lawan). Ketentuan deteksi tabrakan 

memiliki syarat jika koordinat NPC sama 

dengan koordinat pemain maka pemain 

dinyatakan mati.

Pada aplikasi ini pola deteksi tabrakan 

berdasarkan mengikuti gerak pemain 

mengacu pada koordinat garis gerak NPC 

yang te lah  d i tentukan dan juga  

berdasarkan koordinat pemain yang 

dijalankan oleh pemain. Pada deteksi 

tabrakan ini jika koordinat NPC sama 

dengan koordinat pemain namun harus 

sesuai dengan koordinat garis pada 

masing-masing NPC maka pemain akan 

mati, lihat gambar-5.5.

Selain deteksi tabrakan pada pola 

mengikuti pemain, pada aplikasi ini juga 

ada deteksi tabrakan pada pola memantul. 

Pada method ini pola deteksi tabrakan 

sebenarnya sama dengan method deteksi 

tabrakan pada mengikuti pemain. Hanya 

saja gerakan NPC hanya berdasarkan 

koordinat garis yang telah ditentukan, jika 

koordinat NPC sama dengan koordinat 

pemain maka pemain dinyatakan mati.

5.1.5 Pilihan Level Permainan 

Pada aplikasi ini terdapat pemilihan 

level permainan.Level permainan memiliki 

tiga pilihan level yang berbeda yaitu Level 

Mudah, Level Sedang dan Level Sulit. Tiap 

level dibedakan dengan tingkat kecepatan 

NPC dalam bergerak, Level Mudah 

kecepatan NPC dalam bergerak pelan, 

Level Sedang kecepatan gerak sedang dan 

Level Sulit kecepatan geraknya cepat. 

Pilihan level ini terdapat pada masing-

masing mode permainan yang telah 

dipilih.

a. Memantul

Level permainan pada mode memantul 

sebenarnya sama dengan yang ada pada 

mode mengikuti pemain. Pada mode 

memantul ini kecepatan gerak NPC dalam 

memantul diatur sesuai dengan tingkatan 

level permainan. Pada huruf c. kode 

tersebut merupakan pilihan level pada 

mode 1 yaitu memantul. Pada huruf d 

merupakan kode untuk menjalankan, 

sedangkan baris paling bawah untuk 

menampilkan permainan.

47

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2015

Gambar-5.5. Method Deteksi Tabrakan

Gambar-5.6. Method Pilih Level Permainan
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b. Mengikuti Gerak Pemain

Pada aplikasi ini level permainan pada 

mode memantu dan mengikuti pemain 

sebenarnya sama. Pada mode mengikuti 

pemain kecepatan NPC dalam bergerak 

dalam mengikuti pemain juga dipengaruhi 

oleh pilihan tingkat level permainan. Pada 

huruf b. kode tersebut merupakan pilihan 

level pada mode 2 yaitu mode mengikuti 

pemain. Pada huruf d merupakan kode 

untuk menjalankan, sedangkan nomer 3 

untuk menampilkan permainan.

5.2 Pembahasan Sistem

a.   Pengujian Aplikasi

Pengujian aplikasi dilakukan menggu-

nakan smartphone Android dengan merek 

ASUS Fonepad 7 dan Lenovo S920, dari 

hasil pengujian aplikasi dapat berjalan 

dengan lancar pada kedua perangkat 

smartphone tersebut. Tampilan menu-

menu aplikasi dapat dilihat pada lampiran 

yang terdiri dari Tampilan menu utama, 

Tampilan pemilihan mode dan level 

permainan.

Tampilan menu utama dapat dilihat 

pada gambar-5.8, pada menu utama 

Gambar-5.7. 

Method Permainan Ikuti Gerak Pemain

pemain dapat memulai permainan dengan 

memilih tombol start yang akan menuju ke 

tampilan pemilihan mode permainan. 

Selain tombol start, pada menu utama 

pemain juga dapat melihat cara bermain 

permainan tradisional Gobak Sodor 

dengan memilih tombol bantuan. Ketika 

memilih tombol bantuan maka akan 

ditampilan cara bermain. Terdapat juga 

tombol untuk menghidupkan dan 

mematika backsound. Dan untuk keluar 

dari aplikasi pemain dapat menggunakan 

tombol back (kembali) pada smartphone. 

Tampilan menu pemilihan mode 

permainan dapat dilihat pada gambar-5.9. 

Pada tampilan menu tersebut ada dua 

pilihan mode permainan yang dapat dipilih 

oleh pemain, yaitu mengikuti pemain dan 

memantul .  Kedua mode tersebut 

diberdakan berdasarkan pola gerakan NPC.
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Gambar-5.8 Tampilan Menu Utama

Gambar-5.9 Pilih Mode Permainan
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Selanjutnya pemain bisa memilihlevel 

permainan Gobak Sodor, yang terdiri dari 

tiga tingkatan (level) permainan, yaitu 

Level Mudah, Level Sedang dan Level Sulit.

Pada Level Mudah kecepatan dalam 

bergerak pelan, Level Sedang bergerak 

sedikit cepat dan Level Sulit kecepatan 

geraknya paling cepat dibandingkan kedua 

level sebelumnya. Pemilihan level 

perminan dapat dipilih ketika pemain 

sudah menentukan mode permainan yang 

akan dimainkan.

Tampilan permainan gobak sodor yang 

dimainkan oleh dua tim masing-masing 3 

orang anggota dapat dilihat pada gambar-

5.10. Pada tampilan tersebut terdapat tiga 

pemain yang dapat digerakkan dan tiga 

NPC yang bergerak  menghadang 

pemain.NPC1 bergerak hanya digaris 

vertikal yang ada ditengah, NPC2 bergerak 

di garis horizontal antara garis gerak NPC1 

dan NPC3, NPC3 hanya bergerak di area 

garis vertikal yang kanan. Disini pemain 

melakukan permainan dengan cara 

menggerakkan pemain1, pemain2 dan 

pemain3 untuk menyebrang ke sisi 

sebarang dan menghindari ketiga NPC. 

K e t i k a  p e r m a i n a n  b e r l a n g s u n g  

pemainakan terus berkurang jika setiap 

pemain tersentuh NPC yang menjaga 

masing-masing garis. Ketika permainan 

sudah dijalankan dan telah selesai maka 

akan di tampilkan status permainan 

berdasarkan hasil yang telah dimainkan. 

Tampilan saat status permainan kalah 

dapat dilihat pada gambar-5.11, pada saat 

ke t i g a  p e m a i n  y a n g  d i m a i n k a n  

bertabrakan atau tersentuh oleh salah satu 

atau ketika NPC. Maka status permainan 

kalah akan ditampilkan. Pada tampilan ini 

disertakan tombol untuk kembali ke menu 

pilihan mode permainan.

Sedangkan tampilan saat status 

permainan menang dapat dilihat pada 

gambar-5.12, akan di tampilkan jika 

pemain berhasil menyelesaikan per-

mainan dengan cara menyebrang ke sisi, 

dengan syarat bahwa salah satu atau setiap 

pemain dapat menyebarang tanpa 

tersentuh atau bertabrakan dengan NPC 

yang menjaga dimasing-masing garis 

sehingga akan di tampilkan pop-up yang 

bertuliskan status permainan menang. 
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Gambar-5.10 
Tampilan Permainan Gobak Sodor

Gambar-5.11

Tampilan Pemain yang Kalah
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Pada tampilan Pop-up tersebut 

disertakan tombol ok untuk kembali ke 

menu pemilihan mode permainan. 

6. KESIMPULAN

Setelah melalui tahap perancang-an 

s i s te m  d a n  i m p l e m e nta s i ,  s e r ta  

berdasarkan uraian dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan, sebagai berikut.

a. Berhasil dibuat game tradisional gobak 

sodor yang memiliki 2 mode permainan 

yaitu mengikuti gerak pemain dan 

memantul.

b. Pemain dapat menyesuaikan tingkat 

kesulitanpermainan game tradisional 

gobak sodor ini sesuai dengan level 

yang tersedia. 

c. Permainan tradisional gobak sodor ini 

dilengkapi dengan fitur backsound lagu 

jawa tradisional.

7. SARAN PENGEMBANGAN

Berbagai macam perangkat lunak 

aplikasi tidak menutup kemungkinan 

untuk terus dikembangkan dan disempur-

nakan, begitu pula dengan aplikasi 

permainan ini. Berikut adalah beberapa 

saran yang dipandang perlu dalam proses 

pengembangan berikutnya:

a. Ditambahkan timer pada permainan 

ketika pemain tidak sedang meng-

gerakkan pemain.

b. Permainan Gobak Sodor ini perlu 

dikembangkan agar permainan dapat 

dimainakan secara langsung oleh 2 user 

secara bersamaan dengan menggu-

nakan jaringan. 

c. Penambahan fitur score pada per-

mainan agar pemain lebih tertantang 

untuk memperoleh score tertinggi. 
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Gambar-5.12

Tampilan Pemain yang Menang
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