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Abstrak—Game simulasi merupakan game yang menerapkan
suatu aktivitas nyata ke dalam permainan komputer. Perangkat
lunak pada tulisan ini mengaplikasikan konsep simulasi sebagai
media pembelajaran untuk bidang kimia. Sasaran pengguna
adalah siswa sekolah menengah atas. Aturan permainannya
yaitu pemain harus melakukan eksperimen kimia untuk
membuat peluru. Peluru tersebut digunakan untuk menyerang
musuh pada pertempuran yang merupakan tower defense game.
Dengan mengalahkan musuh, pemain dapat menemukan zat
kimia baru untuk eksperimen selanjutnya. Pengembangan
dilakukan dengan kerangka kerja libGDX. Game dikembangkan
dengan bahasa pemrograman Java dan implementasi kode
dilakukan pada perangkat lunak lingkungan pengembangan
Eclipse. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat
lunak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Melalui pengujian
fungsional, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa aplikasi
dapat berjalan dengan baik. Pengujian kepada responden
menunjukkan bahwa game diterima dengan baik dan membantu
pemain dalam mempelajari berbagai percobaan kimia.
Kata Kunci—Eksperimen Kimia, libGDX, Simulasi, Tower
Defense.

I. PENDAHULUAN

P

ERKEMBANGAN teknologi yang begitu pesat saat ini
membuat keberadaan game bukanlah hal yang asing lagi.
Game memiliki banyak jenis dan dapat dimainkan melalui
berbagai perangkat mulai dari telepon seluler hingga
komputer. Game merupakan sarana bagi masyarakat untuk
hiburan dan media untuk melepas penat setelah beraktifitas.
Kesulitan yang muncul ketika merancang sebuah game
edukasi yaitu dalam memadukan aspek menyenangkan
dengan konten edukatif yang hendak disampaikan. Dalam
game edukasi, selain mementingkan unsur pendidikannya,
unsur menyenangkan tetaplah harus diperhatikan karena
tujuan dasar dari game adalah untuk permainan dan hiburan.
Game edukatif yang mengangkat tema kimia jumlahnya yang
sedikit yang beredar di internet atau toko aplikasi seperti
Google Play atau App Store. Game-game yang ditemukan
sebagian besar berjenis kuis tanya jawab ataupun teka-teki
berisi soal-soal kimia. Aturan main pada game-game tersebut
kebanyakan terbatas pada bagaimana pemain harus
menyelesaikan soal-soal yang diberikan.
Oleh karena itu, perancangan perangkat lunak pada artikel
ini mencoba menerapkan penggabungan tipe game simulasi
dan tower defense yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Percobaan kimia merupakan aspek kehidupan nyata yang
dapat disimulasikan dalam permainan komputer sebagai
bagian edukatif permainan, sementara bagian tower defense
berfungsi sebagai motivator dan aspek menyenangkan dalam
game. Dengan menggabungkan kedua jenis game tersebut,
diharapkan akan terbentuk suatu game edukatif mengenai
simulasi percobaan kimia yang memiliki aspek action yang
menyenangkan untuk dimainkan.
II. TAHAP KAJIAN PUSTAKA
A. Permainan Simulasi
Game simulasi merupakan game yang berusaha meniru
kejadian atau proses yang terjadi pada kehidupan nyata. Genre
simulasi ini memiliki beberapa sub-genre antara lain simulasi
kehidupan, simulasi manajemen, simulasi kegiatan olahraga
dan tipe simulasi lainnya.
Genre game simulasi berfungsi untuk memberi pengalaman
bermain yang semirip mungkin dengan kenyataan. Salah satu
contoh game simulasi yaitu Trauma Center [1], sebuah game
pada platform Nintendo yang bertema kedokteran. Pada
Trauma Center, pemain bertugas untuk melakukan operasi
pada pasien dengan peralatan dan instruksi yang telah
disediakan.
B. Permainan Tower Defense
Tower defense merupakan sub-genre dari kategori game
strategi. Tujuan dari game adalah untuk mencegah musuh
memasuki suatu tempat yang dilindungi oleh pemain dengan
cara menyerang dan menahan musuh untuk memasuki tempat
yang dilindungi tersebut. Cara menahan musuh bervariatif
mulai dari menembak, memasang jebakan dan memperlambat
pergerakan musuh.
Setiap kali pemain berhasil mengalahkan musuh, pemain
akan mendapatkan semacam poin atau uang. Poin tersebut
dapat dipakai untuk menambah objek tertentu untuk melawan
musuh dengan level yang lebih tinggi. Objek–objek game
tersebut dapat berupa senjata baru atau kekuatan yang lebih
tinggi dan dapat digunakan seiring dengan berlangsungnya
permainan.
C. Kombinasi Desain Game
Dengan kompleksitas game yang semakin berkembang
akhir–akhir ini, menggunakan satu skenario dapat menghasil-
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Proses
Berhasil
5
MULAII

[M
Menambah tembaga oksida
a benar]
Bahan == tembaga okssida
Takaran tembaga oksida
a == 1
Tab ung Reaksi
K
Kosong
1

Gaambar 1. Diagram
m Modul Kerangka Kerja libGD
DX

n aturan ga
ame yang ru
umit dan sussah
kann sekumpulan
dim
mengerti. Oleeh karena ittu, model desain pada [2]
meenawarkan sollusi reduksi ko
ompleksitas dengan menyussun
sebbuah konsep desain game yaang terdiri dari gabungan dessain
gam
me-game yang
g lebih sederhaana. Kombinassi antar dua ga
ame
ataau lebih berak
kibat dengan munculnya trren desain ga
ame
miisalnya mini-ga
ame dan bonus stage.
Bagian dari game
g
yang daapat dikombinaasikan antar lain
l
ame (gamepla
ay). Kombinaasi aturan main
m
atuuran main ga
meenggabungkan aturan-aturan pada game sehingga tersussun
gam
me dengan pengalaman berm
main yang lebih luas. Ada tiga
t
maacam pendekatan kombinasii yang dilakuk
kan menurut [2]
dallam penggabu
ungan model aturan main, yaitu kombin
nasi
anttar hadiah (rreward) deng
gan
kegigihaan (persistencce),
kom
mbinasi cerita game dengan pembekalan pengetahuan
p
seerta
kom
mbinasi sosialiisasi dengan um
mpan balik.
D. libGDX
K
Kerangka kerjja libGDX ad
dalah sebuah kerangka keerja
penngembangan game 2D daan 3D
berb
basis Java yaang
meenyediakan
fitur-fitur
yang
dibu
utuhkan
dallam
penngembangan game. Gamee-game yang
g dikembangk
kan
denngan libGDX dapat ditujuk
kan secara speesifik di berbaagai
plaatform yang tellah didukung oleh
o libGDX. Platform-platfo
P
orm
terrsebut antara laain Windows, Android versi 1.5 ke atas, Mac
M
OS
S X, iOS (mem
mbutuhkan liseensi iOS), Linu
ux, dan peramb
ban
denngan JavaScrip
pt seperti Chorrme, Safari, Op
pera dan Fireffox.
Secara umum, modul
m
libGDX
X pada suatu arsitektur ga
ame
dappat digambarkaan seperti padaa Gambar 1.
III. ANALISIS
A
DAN
N PERANCAN
NGAN
A. Rancangan Antarmuka
A
A
Antarmuka peermainan pad
da game secaara umum dib
bagi
meenjadi lima layar utama sebag
gai berikut.
11. Layar utam
ma permainan
n yaitu layar yang
y
pertama kali
k
muncul keetika memulai permainan.
p
22. Layar petaa yang berisi ikon
i
level untu
uk memilih leevel
pertempurran yang diin
nginkan dan ikon lab untuk
navigasi menuju
m
halaman
n menu lab.
33. Layar perttempuran.

[Menambaah
Tembagaa
Oksida Salaah]
Bahan !=
=
tembagaa
oksida
Takaran
tembagaa
oksida != 1

[Menambah
arang salah]
Bahan !=
arang
Takaran arang
!= 1

Proses gagal
6

Tabung Reaksi +
Tembaga Oksida
2

[Me
enambah Arang
Benar]
Ba
ahan == arang
Taka
karan arang == 1

Ca
ampuran
dipana
askan pada
suh
hu tinggi
4

[Set panas benar]
Tiingkat panas == tinggi

Tabung Reaksi +
Tembaga Oksida +
Arang
3
[Set panas Salah]
gi
Tingkat panas != tingg

Gambar 2. Diagram Finnite State Machinne Proses Ekstraaksi Tembaga

4.
5.

L
Layar menu laboratorium dimana pem
main dapat
m
memilih tipe ekksperimen yangg hendak dilakkukan.
L
Layar laboraatorium dimaana pemain melakukan
eeksperimen kim
mia.

B. Aturran Simulasi
Pada bagian simulaasi, pemain harrus memperhaatikan hal-hal
berikut ketika melakuukan eksperimeen.
Takaran zat.
1. T
2. U
Urutan memasuukkan.
3. A
Aturan memanaskan.
4. P
Pengadukan
Penallti yang didappat ketika tiddak memperhaatikan aturan
tersebutt yaitu gagalnyya percobaan. Jika hal ini tterjadi, game
akan m
mengembalikann posisi pem
main ke awal percobaan.
Gambarr 2 menunjuukkan diagram
m alur prosees ekstraksi
tembagaa pada game.
C. Perrancangan Datta
Penannganan data diaaplikasikan paada pembuatann ”Chomical”
untuk menyimpan data-data yyang dibutuhhkan dalam
permainnan. Data dissimpan pada ffile berekstenssi .json dan
dipangggil menggunakkan penerjemaah (parser) yanng ada pada
libGDX
X.
Data yang disusunn antara lain ddata-data zat kimia. Tiap
entitas data kimia memiliki atriibut berupa nnomor unik
identitaas, nama zat kkimia, jumlah yang dimiliki pemain dan
status uunlock/locked-nnya. Data lain yang disimpaan pada .json
yaitu ddata pemain. Data ini meenyimpan konndisi pemain
misalnyya jumlah koiin yang dimiliiki pemain daan data nilai
yang tellah diperoleh.
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Gambar 4. Kode Semu Tahap Memasukkkan Tembaga O
Oksida

G
Gambar 3. Tamp
pilan Layar Utam
ma

IV. IMPLE
EMENTASI
A. Implementasii Antarmuka
IImplementasi antarmuka dillakukan dengaan menggunak
kan
ni dipakai unttuk
moodul scene2D pada libGDX. Modul in
im
mplementasi ob
bjek-objek gam
me seperti tom
mbol, dialog, dan
d
tabbel. Hasil imp
plementasi lay
yar utama daapat dilihat paada
Gaambar 3.
B. Implementasii Simulasi
IImplementasi simulasi meng
gacu pada diaagram alur paada
t
tahap utaama
Gaambar 2. Padaa gambar terseebut terdapat tiga
dallam melakuk
kan eksperimeen ekstraksi tembaga yaaitu
meenambahkan tembaga
t
oksid
da, menambah
hkan arang dan
d
meemanaskan cam
mpuran dengan
n suhu tinggi.
G
Gambar 4 merupakan implementasii kode semu
(psseudocode) unttuk tahap mem
masukkan temb
baga oksida. Paada
tahhap ini, game akan mengeccek apakah baahan dan jum
mlah
bahhan yang dimaasukkan pemaiin sudah benarr. Pengecekan ini
jugga diimplemen
ntasikan dengaan kode semu pada Gambarr 5
meengenai tahap memasukkan
m
arang.
a
T
Tahap pemanaasan diimplem
mentasikan den
ngan kode semu
padda Gambar 6.
6 Pada tahap ini, game mengecek
m
apak
kah
pem
main mengesett tingkat peman
nasan yang ben
nar.
C. Implementasi Data
D
Data-data bahaan kimia yang
g dipakai padaa game disimp
pan
padda file kimia.jsson. Implemen
ntasi data bahan
n kimia ke JSO
ON
dappat dilihat padaa kode semu paada Gambar 7.
V. UJII COBA
P
Perangkat lunaak pada artikeel ini melalui proses pengujian
yanng dilakukan
n dengan dua skenario, yaitu pengujian
funngsional dan peengujian terhad
dap pengguna.
P
Pengujian fung
gsional dilakuk
kan dengan meetode kotak hittam
(bllack box). Haasil rekapitulassi pada pengu
ujian ini terdaapat
padda Tabel 1. Aspek-aspek
A
yang
y
diuji pad
da pengujian ini
meeliputi uji cobaa kebenaran fun
ngsi aturan maiin game.

Gambar 5. Kode Semu Tahap Memasukkkan Arang

Gambar 6. Kode Semu Tahap Memanasskan Campuran

Hasill rekapitulasi ppada pengujiann untuk fungsiional kontrol
dan anttarmuka dapatt dilihat padaa Tabel 2. Paada uji coba
kontrol yang diuji addalah kebenaraan antarmuka dan tomboltombol pada game ddalam menjalaankan fungsi sesuai yang
ditugaskkan.
Penggujian penggunna dilakukan dengan mem
mberikan tes
awal daan tes akhir keepada respondden yang meruupakan siswa
SMA. T
Tabel 3 berisi rekapitulasi tees awal dan tees akhir dari
respondden.
Selainn itu respondeen juga diberii kuisioner unntuk menilai
beberappa aspek permaainan misalnyya tampilan anntarmuka dan
skenarioo aturan perm
mainan. Hasil reekapitulasi padda pengujian
penggunna dengan kuissioner dapat diilihat pada Tabbel 4.
V
VI. KESIMPU
ULAN
Melaalui proses yyang dijalankaan dalam penngembangan
aplikasii, dapat ditarik kesimpulan seebagai berikut.
1. G
Game dapat m
menerapkan aaturan permaiinan dengan
m
mengkombinassikan simulasi dan tower deefense. Pada
ggame ini, pem
main mengalaahkan musuh pada tower
ddefense game ddan membuat ssenjata pada sim
mulasi.
2. G
Game
mamppu
mengim
mplementasikann
simulasi
ppercobaan kimiia sesuai dengaan proses padaa referensi.
3. liibGDX dapat diaplikasikan dalam pembanngunan game
yyaitu dalam haal pengembangan antarmuka permainan
m
menggunakan scene2D, penngelolaan aset, manajemen
ffile dan kontroll masukan.

JU
URNAL TEKNIK POMITS Vol.
V 2, No. 2, (2
2013) ISSN: 23
337-3539 (23001-9271 Print)

No
1
2
3

Gaambar 7. Implem
mentasi Data Kim
mia Pada JSON

No

Tab
bel 1.
Rekapitulasi Peng
gujian Aturan Main
n
Kode Pengujian
Na
ama Pengujian

1

CHOM-UC-01

2

CHOM-UC-02

3

CHOM-UC-03

4

CHOM-UC-04

5

CHOM-UC-05

6

CHOM-UC-06

7

CHOM-UC-07

4.

5.

Peengujian
peenemuan bahan
kim
mia level 1
Peengujian
peenemuan bahan
kim
mia level 2
Peengujian
peenemuan bahan
kim
mia level 3
Peengujian
peenemuan bahan
kim
mia level 4
Peengujian naik levell
Peengujian kondisi
kaalah
Peengujian kondisi
meenang

Hasil
Pengujian
Berhasil

No.
1
2
3
4

A-315

Tabel 2.
Rekapitulassi Pengujian Kontrrol dan Antarmukaa
Kode Pengu
ujian Nama Pen
ngujian
Hasill
Penggujian
CHOM-UI-001
Pengujiann navigasi Berhaasil
antarmukaa
Berhaasil
CHOM-UI-002
Pengujiann kontrol
pertempurran
CHOM-UI-003
Pengujiann kontrol
Berhaasil
simulasi
Tabel 4.
Rekaapitulasi Pengujiann Kuisioner
Aspek Pengu
ujian
Niilai Akhir
Antarmuka perm
mainan
3,27
Aturan maain
3,29
Simulasii
3,54
Penyampaian penngetahuan
3,75
Rata-rata
3,46

Perrsentase
81,75%
822,25%
888,50%
933,75%
866,56%

Tabel 3.
Rekapitulasii Pengujian Tes Awal dan Tes Akhirr
Respponden
N
Nilai Tes Awal
Nilai Tess Akhir
Respponden 1
40
933
Respponden 2
26
333
Respponden 3
733
20
Respponden 4
866
60
Respponden 5
800
20
Respponden 6
800
26
Rataa-rata
744
32

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil
Berhasil

UCA
APAN TERIMA
A KASIH

Berhasil

Pada ev
valuasi pengujian kegunaan melalui
m
kuision
ner,
respond
den rata-rata memberikan
m
nillai 81,75% untuk
antarmu
uka permainan
n, 82,25% unttuk aturan maain,
88,50% untuk sim
mulasi dan 93,75% untuk
pengetah
huan pada game. Rataa-rata penilaaian
keseluru
uhan adalah sebesar
s
86,56%
%. Dengan nilai
tersebutt dapat disiimpulkan baahwa respond
den
memberrikan penilaian
n cukup baik un
ntuk game.
Evaluasi pengujian menggunakan
m
tes
t awal dan tes
homical” daapat
akhir menunjukkan game “Ch
katkan
pem
mahaman
pemain
p
dallam
meningk
menyeleesaikan soal kimia
k
sebesarr 42% dari nilai
sempurn
na (100%).

p
n lebih lanjut antara lain yaaitu
Saran untuk pengembangan
pennambahan efek
k visual yang lebih
l
baik sehiingga game leb
bih
meenarik untuk pemain. Saran lainnya yaitu untuk
u
menamb
bah
jum
mlah simulasii sehingga peemain memiliiki pilihan leb
bih
berrvariasi.

Penuulis A.I. menggucapkan terim
ma kasih kepaada kru dan
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m Pengembanngan Permainnan Teknik
Informaatika ITS atas dukungannyya selama penngembangan
perangkkat lunak pada artikel ini dilaakukakan.
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