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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

III.1. Analisa Perancangan  

Pada pembahasan bab ini, akan dilakukan penganalisaan mengenai analisa 

dan perancangan pembuatan game flash Merpati shooter. Dalam mengevaluasi 

suatu proses diperlukan tahap analisis untuk menguji tingkat kelayakan terhadap 

pembuatan aplikasi dengan Adobe Flash CS 5. Proses pembuatan aplikasi ini akan  

dilakukan dan masih dalam tahap perencanaan. 

 

III.2. Pembuatan Aplikasi 

 Adapun perancangan objek dalam aplikasi ”Merpati shooter” adalah 

sebagai berikut: 

1. Burung 

Name : bird 

Type : Image 

Folder  : Library root  

 

Gambar burung dapat dilihat pada Gambar III.1 berikut. 
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Gambar III.1. Burung Merpati  

Objek ini digunakan objek utama yang harus ditembak pemain, masing-

masing burung akan muncul dalam level yang berbeda, semakin tinggi levelnya 

maka point untuk setiap burung yang kena tembak akan tinggi juga  

 

2. Image Piala 

Name : cup 

Type : Shape 

Folder : Library root 

Merupakan objek yang akan muncul ketika pemain sudah menyelesaikan 

semua level  

 

Gambar III.2. Image Piala 
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3. Image Background 

Name : backimage 

Type : image 

Folder : Library root 

Gambar ini merupakan background image dari aplikasi pemainan yang dibuat, 

berikut adalah gambarnya  

 

 

Gambar III.3. Background image 

 

III.3. Storyboard 

 Storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang 

yang menggambarkan suatu urutan (alur cerita) elemen-elemen yang diusulkan 

untuk aplikasi multimedia. Storyboard menggabungkan alat bantu narasi dan 

visual pada selembar kertas sehingga naskah dan visual menjadi terkoordinasi. 

Dalam kata lain storyboard dapat diartikan sebagai alat perencanaan yang 
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menggambarkan urutan kejadian berupa kumpulan gambar dalam sketsa 

sederhana. Storyboard berperan menjadi gambaran dasar dari sebuah produk yang 

akan kita bangun berikutnya, ini merupakan cetak biru atau algoritma dari apa 

yang akan kita bangun. Pada awalnya storyboard merupakan kumpulan dari kertas 

gambar yang berisi rangkaian-rangkaian kejadian dalam sebuah produksi film, 

termasuk film animasi. Hal ini akan menjadi kerangka dasar bagi sutradara atau 

pembuat scenario tentang bagaimana sebuah film seharusnya berjalan. Begitu pula 

halnya dengan pembuatan aplikasi multimedia interaktif  

Gambar III.3. Table StoryBoard 

No Bentuk Storyboard Keterangan 

1 

 

Gambar 

disebelah 

merupakan 

bentuk awal 

dari game 

yang akan 

dirancang, 

dimana 

terdapat 

beberapa 

menu yang 

bisa 

digunakan 

oleh pemain 
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2 

 

Gambar 

disebelah 

merupakan 

bentuk game 

yang akan 

dirancang 

 

III.3.1. Perancangan Aplikasi 

Desain aplikasi merupakan suatu bentuk rancangan aplikasi yang nantinya 

akan menghasilkan suatu bentuk aplikasi. Adapun maksud dan tujuan dari desain 

aplikasi adalah: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai aplikasi. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang 

lengkap kepada program.  

 

III.3.2. Perancangan Diagram 

Perancangan diagram terdiri dari rancangan use case, activity diagram dan 

flowchart yang penulis rancang, berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

diagram.  
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1. Use Case 

Use   case   diagram   ini  digunakan   untuk   menggambarkan   hubungan 

sejumlah external aktor dengan use case yang terdapat dalam sistem. Use case 

diagram ini hanya menggambarkan keadaan lingkungan sistem yang dapat dilihat 

dari luar actor, adapun use case dari permainan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar III. 4 Use Case Diagram Permainan Merpati shooter 

2. Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logica procedural, 

proses bisnis,  dan alur  kerja.  Dalam  beberapa  hal,  diagram  ini  mirip  dengan 

sebuah diagram alur, tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dengan notasi 

diagram alir adalah mendukung behavior parallel. 

Diagram ini dapat memodelkan sebuah alur kerja dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya atau dari suatu aktivitas ke dalam sesaat. Seringkali bermanfaat 

bila kita membuat sebuah activity diagram, juga sangat berguna ketika kita ingin 

menggambarkan perilaku dalam berbagai use case beriteraksi. 
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Activity diagram memungkinkan siapapun yang melakukan proses untuk 

memilih dalam melakukannya. Dengan kata lain, diagram hanya menyebutkan 

aturan – aturan rangkaian dasar yang harus kita ikuti, berikut activity diagramnya. 

 

Gambar III.5 Activity Diagram Permainan Merpati shooter 

 

III.3.3. Perancangan Antarmuka 

 Perancangan antarmuka dalam program ini sangat diperlukan dalam 

pemrograman visual karena desain menggambarkan isi dari aplikasi sistem yang 

dibuat, dalam permainan Merpati shooter ini hanya terdiri dari satu aplikasi utama 

saja dan semua informasi terdapat di form tersebut, berikut adalah rancangannya. 
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Gambar III.6 Desain Tampilan Permainan Merpati shooter 

Adapun keterangannya sebagai berikut: 

1. Tulisan merpati shooter merupakan nama dari game yang dibuat. 

2. Shape play digunakan untuk memulai permainan 

3. Shape Highscore digunakan untuk menampilkan total score pemain 

4. Shape how to digunakan untuk menampilkan informasi cara bermain game 

Merpati shooter 

5. Exit untuk keluar dari aplikasi 

6. Shape player digunakan untuk memasukkan nama pemain 

7. Shape information digunakan untuk menampilkan informasi pembuat aplikasi 

Adapun isi dari masing-masing ketika dipilih adalah sebagai berikut:  

1. Shape score 

Shape score digunakan untuk menampilkan skor pemain, berikut adalah 

desain highscore yang dibuat 

MERPATI SHOOTER

Play Highscore How To Exit Player About
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Gambar III.7 Desain Tampilan Highscore  

 

2. Shape How To 

Shape how to digunakan untuk menampilkan informasi cara bermain game 

Merpati shooter, berikut adalah desain infomasi how to yang dibuat 

 

Gambar III.8 Desain Tampilan How To  

 

3. Shape information 

Shape ini digunakan untuk menampilkan informasi pembuat aplikasi, berikut 

adalah desain informasi penulis yang dibuat. 

HIGH SCORE

NAMA SCORE

xxxxxxxxxxxxx 9999999999

CARA BERMAIN

Informasi Permainan

100 Point

300 Point

200 Point

500 Point
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Gambar III.9 Desain Tampilan Informasi Penulis 

ABOUT

Nama

Jurusan

Kampus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


