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Abastract 

Ninja Runner game are platformer genre game where that the game tell about ninja character who has 
to pass various obstacles such as jumping over ravines, jumping over rivers, passing objects that block 
and avoiding enemies to retrieve a treasure. There are 5 levels in the game where each level has a 
different theme and players will be faced with enemies who have the ability to attack differently at each 
level, but in this game there is also a checkpoint where when the player has passed the existing 
checkpoint. in the game when a player loses his life due to falling into a ravine or being hit by an enemy, 
it will automatically respawn to the previously skipped checkpoint. Platformer is a game genre in which 
the challenge is to direct or control a character to get through separate obstacles, usually by jumping 
over an object or enemy. In this Ninja Runner game, players can run and jump to get through obstacles. 
And the author also hopes that the platformer game created can be useful to train the concentration of 
the players. 
 
The Ninja Runner game itself is made using the finite state machine (FSM) method, finite state machine 
is a control system design methodology that describes a behavior or principle that exists in system 
work. FSM is used because each enemy in the game will have a different interaction at each level. The 
FSM method will be applied to aspects of interactions that occur between players and enemies, players 
with checkpoints, players when they lose their lives and players with treasure. One of the interactions 
is in the form of enemies who will chase the main character in a predetermined attack area. After the 
player has successfully passed the enemies and obstacles in the game, the player will take the treasure 
that indicates the player has completed the level and will continue to the next level. 

 
Keywords: Platformer Game, Run, Finite State Machine, Unity 2D Game Engine. 

Abstrak 

Game Ninja Runner adalah sebuah game bergenre Platformer dimana permainannya mengisahkan 
sebuah karakter Ninja yang harus melewati berbagai rintangan seperti melompati jurang, melompati 
sungai, melewati object yang menghalangi dan menghindari musuh untuk mengambil sebuah harta 
karun. Terdapat 5 level didalam game dimana pada setiap levelnya memiliki tema yang berbeda-beda 
dan pemain akan dihadapkan dengan musuh yang memiliki kemampuan untuk menyerang yang 
berbeda-beda juga pada setiap levelnya, namun didalam game ini juga terdapat checkpoint dimana 
ketika pemain telah melewati checkpoint yang ada didalam game tersebut ketika pemain kehilangan 
nyawa karena terjatuh ke dalam jurang atau terkena musuh maka akan otomatis respawn ke 
checkpoint yang telah dilewati sebelumnya. Platformer adalah genre game yang tantangannya adalah 
mengarahkan atau mengendalikan suatu karakter untuk melewati rintangan yang terpisah, biasanya 
dengan melompati suatu objek atau musuh. Dalam game Ninja Runner ini, pemain dapat berlari dan 
melompat untuk melewati rintangan. Dan penulis juga berharap game platformer yang dibuat dapat 
bermanfaat untuk melatih konsentrasi para pemain. 
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Game Ninja Runner dirancang dengan mengimplementasikan metode finite state machine (FSM). FSM 
adalah metodologi perancangan sebuah sistem kontrol yang menggambarkan sebuah perilaku atau 
prinsip yang ada didalam kerja sistem. Pemilihan metode FSM pada game Ninja Runner diterapkan 
pada setiap musuh pada game yang memiliki interaksi yang berbeda pada setiap levelnya. Metode 
finite state machine pada game nantinya akan diterapkan pada tiap aspek interaksi yang terjadi antara 
pemain dengan musuh, pemain dengan checkpoint, pemain ketika kehilangan nyawa dan pemain 
dengan harta karun. Salah satu interaksi yaitu berupa musuh yang akan mengejar karakter utama pada 
area serang yang sudah ditentukan. Setelah pemain berhasil melewati musuh dan rintangan yang ada 
di dalam permainan maka pemain akan mengambil harta karun yang menandakan pemain telah 
menyelesaikan level tersebut dan akan lanjut ke level berikutnya. 

 
Kata kunci: Permainan Platformer, Run, Finite State Machine, Unity 2D Game Engine 
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1. PENDAHULUAN 

Pada perkembangan teknologi saat ini 
sangatlah berpengaruh terhadap 
perkembangan teknologi yang ada pada 
sebuah permainan, yang perubahannya 
semakin berkembang pesat. Permainan yang 
dibuat yaitu bertujuan untuk menghibur dan 
mengisi waktu luang, permainan kerap sekali 
disukai dan dimainkan mulai dari anak kecil 
sampai orang tua sekalipun. Permainan cukup 
berpengaruh dan penting bagi perkembangan 
otak manusia yang dapat membantu 
meningkatkan konsentrasi manusia itu sendiri. 
terdapat berbagai macam konflik maupun 
permasalahan yang menuntut pemain untuk 
dapat menyelesaikan permainan  dengan cepat 
dan tepat. 

Manusia akan mencari solusi, 
memecahkan sebuah teka-teki dan mulai 
berpikir jika dihadapkan pada suatu 
permasalah yang ada.  pada sebuah permainan 
yang sedang dimainkan, pemain tentunya akan 
dihadapkan dengan berbagai macam masalah 
yang tentunya pemain juga dituntut untuk 
memecahkannya sehingga pemain dapat 
memenangkan sebuah permainan yang telah 
dimainkan. Permainan juga bisa membantu 
manusia untuk mengembangkan 
keterampilannya melalui proses ketika sedang 
memainkan sebuah permainan. 

Permainan yang dirancang memiliki judul 
“Ninja Runner”. Permainan ini merupakan 
permainan bergenre Platformer dengan grafik 2 
dimensi (2D). Platformer sendiri adalah genre 
permainan yang mekanik bermain utamanya 
yaitu dengan adanya sebuah pijakan atau 
platform yang akan digunakan sebagai jalan 
bagi karakter yang ada di dalam permainan dan 
terdapat juga gaya gravitasi. Permainan 
bergenre platformer mempunyai karakter 
utama yang dapat dikendalikan oleh user agar 
dapat melompati sebuah halangan dan 
rintangan seperti jebakan, jurang dan objek 
yang menghalangi dengan cara melompatati 
platform-platform yang ada pada permainan. 
Karakter Utama, karakter musuh maupun 
elemen-elemen yang ada di dalam permainan 
platformer pada umumnya ditampilkan dari sisi 
bagian samping permainan. Aksi utama pada 
permainan bergenre platform ialah melakukan 
lompatan, entah pada karakter musuh dan pada 
karakter utama. Berikut adalah contoh 
permainan bergenre platform adalah: Sonic, 
MegaMan dan Super Mario Bros [1]. Permainan 
2D merupakan permainan yang secara umum 
dan matematisnya mempunyai 2 sumbu, 1 
adalah sumbu (x) dan sumbu 2 adalah sumbu 
(y), sehingga memiliki fokus kamera pada 

permainan secara langsung dan terlihat 
pemain. 

Permainan Ninja Runner menerapkan 
metode finite state machine (FSM), FSM adalah 
metodologi perancangan sebuah sistem kontrol 
yang menggambarkan sebuah perilaku atau 
prinsip yang ada didalam kerja sistem dan 
tentunya menerapkan 3 poin berikut, yaitu: 
keadaan (state), kejadian (event), aksi (action) 
[2]. Metode Finite State Machine ini sendiri telah 
diterapkan pada banyak aplikasi, perangkat 
lunak dan permainan. Secara sederhana, FSM 
berkaitan dengan perpindahan keadaan 
apabila syarat telah terpenuhi lewat aksi yang 
telah diberikan sebelumnya. 

2. METODE PENELITAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Menurut penelitian [3] yang bertujuan untuk 
memberikan solusi terkait dengan map pada 
sebuah permainan yang bersifat statis. Dengan 
solusi dibuatnya Algoritma Recursive 
Backtracking terbukti mampu dapat 
menghasilkan world map yang dinamis pada 
permainan. Selain itu juga dapat dipastikan 
bahwa setiap level pada permainan 
memungkinkan pemain untuk bisa 
menyelesaikannya. Tingkat kesulitan yang 
berbeda-beda juga telah diimplementasikan 
pada setiap level. 

Menurut [4] permainan yang telah dibuat 
berhasil menerapkan fitur AI atau pathfinding 
yang telah dimodifikasi pada permainan 
dengan genre platformer. Sehingga tantangan 
setiap level berupa gambar bervariabel angka 
yang memiliki nilai (+) dan (-) sehingga dapat 
membedakan sifat NPC. 

Dalam penelitiannya [5] berdasarkan hasil 
pengujian permainan “Legato, lets go to music” 
dapat membantu mendorong pelestarian musik 
daerah yang ada di Indonesia, hal itu terbukti 
dari jumlah reponden yaitu sebanyak 83% 
responden yang terbantu dalam menambah 
pengetahuannya terhadap musik daerah dan 
dapat membantu untuk mengembangkan minat 
dan pengetahuan anak-anak terhadap 
perkembangan musik daerah yang ada di 
Indonesia. 

Menurut [6] setelah diuji dan mendapatkan 
jawaban dari responden dapat disimpulan 
permainan yang telah dibuat dapat diterima 
melihat dari beberapa persen feedback yang 
positif yaitu permainan mudah dimainkan, 
respondenpun tertarik supaya dapat 
memainkan permainnya lagi dan responden 
memberikan saran agar permainan lebih 
menantang lagi. 
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Menurut penelitian yang dilakukan [7] 
Game Robot Hero dapat dimainkan pada 
multiplatform yaitu mobile Android dan 
komputer, dari hasil yang didapat dari 
responden, hampir semua pemain memiliki 
pengalaman dalam bermain game berjenis 
platformers. 

Kemudian menurut [8] interaksi NPC yang 
telah dibuat dapat dibedakan melalui 
pergerakan NPC tersebut. NPC utama akan 
bergerak untuk menyerahkan sebuah kunci 
dan memudahkan user untuk beralih ke lokasi 
lain, untuk NPC Bantuan memiliki tugas untuk 
memberitahukan tips dan syarat untuk 
membuka soal. 

Penelitian yang dilakukan [1] permainan 
yang dibuat telah berhasil  menggunakan Unity 
game engine dan teknik bermain projection 
mapping dapat digunakan untuk memainkan 
permainan platformer 2 Dimensi (2D), Pada 
perancangan permainan teknik projection 
mapping menggunakan framework MDA yang 
dibangun oleh ketentuan sepuluh elements 
berada pada permainan. 

2.2 Genre Platformer 

Genre platformer adalah genre permainan 
yang mempunyai mekanik gaya gravitasi, 
platform dan pijakan. Permainan bergenre 
platformer mempunyai karakter yang 
dikendalikan pemain untuk melompati 
bermacam-macam jebakan maupun rintangan 
pada pijakan atau platform yang ada dalam 
permainan.  

Genre platformer hampir sama dengan 
genre side scroll, namun pada genre platformer 
lebih kuat dalam hal gravitasi pada 
permainannya yang membedakan dengan 
genre side scroll. Perbedaan platformer lainnya 
yaitu terdapat teka-teki dalam permainan, 
berbeda dengan genre side scroll yang 
memiliki gaya lebih casual permainnya atau 
disebut permainan arcade. Genre platformer 
membutuhkan pemahanan dari side scroll,  

2.3 Unity Game Engine 

Unity memiliki kelebihan yang terdapat 
pada fitur dan kemudahan untuk membangun 
permainan. Contoh yang ada pada fitur Unity 
yaitu sistem scene yang berguna sebagai 
pemisah bagian dari permainan sehingga 
memudahkan seorang pembuat permainan 
untuk membangun sebuah permainan. 
Terdapat sistem prefab juga yang membantu 
pengguna untuk menyimpan beberapa asset-
asset yang dimasukkan pada scene menjadi 
satu objek beserta setingannya yang 
dinamakan prefab. Unity memiliki asset store 
untuk pengguna agar dapat mendownload 

asset-asset dan menggunakannya untuk 
permainan yang akan dibangun. 

2.4 Metode SUS (System Usability Scale) 

SUS yaitu tahap akhir dari produk 
perangkat lunak untuk pengujian dan evaluasi 
sehingga berguna untuk menguji tingkat 
kelayakan sebuah perangkat lunak. Berikut 
pertanyaan yang digunakan: 

Tabel 1. untuk pertanyaan 

No Pertanyaan 

1 
Saya perlu belajar sebelum dapat 
memainkan permainan ini dengan 
baik 

2 
Saya menilai permainan ini mudah 
untuk di instal 

3 
Saya menilai Permainan ini terlalu 
rumit untuk dimainkan 

4 
Saya menilai terlalu banyak 
inkonsistensi pada permainan ini 

5 
Saya menilai fitur yang disediakan 
pada permainan ini dirancang dan 
disiapkan dengan baik 

6 
Saya menilai permainan ini sangat 
rumit untuk di instal 

7 
Saya merasa kebanyakan orang 
akan mudah menggunakan 
permainan ini dengan cepat 

8 
Saya membutuhkan bantuan teknis 
untuk menggunakan permainan ini 

9 
Saya merasa sangat percaya diri 
memainkan permainan ini 

10 
Saya akan sering memainkan 
permainan ini 

System Usability Scale (SUS) memiliki 10 
pertanyaan dengan skala satu sampai lima. 
Skala satu “sangat tidak setuju”, skala dua 
“tidak setuju”, skala tiga “ragu-ragu”, skala 
empat “setuju”, skala lima “sangat setuju”. 
Dengan skala diatas partisipan harus mengisi 
nilai sesuai dengan kualitas produk yang 
diberikan. Seperti pada tabel 2 : 

Tabel 2. Tabel Sprint Planning 

 

Kuesioner dibuat menggunakan format 

Google Form dan dibagikan melewati nomer 

WA, lalu setelah data responden diperoleh 

maka dapat didownload dan dirubah dalam 

spreedsheet untuk mengolah data yang 

didapat. Kemudian Data mulai diperhitungkan 

menggunakan kebijakan berikut:  

Sangat 

tidak 

setuju 

1 2 3 4 5 
Sangat 

setuju      
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a. Bagi pertanyaan yang bernomor ganjil 

(1,3,5,7,9), bobot diperoleh dengan 

mengurangi 1 untuk setiap skor yang 

diperoleh (Pganjil – 1) 

b. Bagi pertanyaan yang bernomor genap 

(2,4,6,8,10), bobot diperoleh dengan 5 

dikurangi skor yang diperoleh untuk setiap 

item genap (5 – Pgenap)  

c. Lali hasilnya dikalikan dengan 2,5 

d. Jika ditemukan hasil tiap responden, skor 

SUS keseluruhan dapat diperoleh dengan 

menghitung skor rata-rata semua 

responden. 

Secara matematis, rumus perhitungan skor 

SUS untuk setiap responden dapat 

diformulasikan menjadi berikut ini: 

Skor Responden: 

((P1-1) + (5-P2) + (P3-1) + (5-P4) + (P5-1) + 

(5-P6) + (P7-1) + (5-P8) + (P9-1) + (5-P10)) * 2.5 

 
Dengan : 
P  = Pertanyaan yang terdapat pada kuisoner 
yaitu (P1 – P10)  
Skor SUS yang dihasilkan kemudian 
diinterpretasikan dalam beberapa versi sebagai 
berikut: 
 
1. Acceptability Ranges 

Interpretasi skor SUS berdasarkan 
penerimaan pengguna. Skala peringkat 
yang digunakan adalah Not Acceptable, 
Marginal, dan Acceptable seperti pada 
gambar 1 dibawah 

 
Gambar 1. Acceptability Ranges 

 
2. Grade Scale 

Skor SUS dikelompokkan menjadi 5 grade 
yaitu: A (skor antara 90-100), B (skor antara 
8090), C (skor antara 70-80), D (skor antara 
60-70), dan F (skor di bawah 60).  
 

3. Adjectives Rating 
Adalah kata sifat yang menterjemahkan skor 
numerik SUS ke dalam penilaian absolut 
terhadap usability. 
 
 
 
 

Gambar 2. Adjective Rating 
 

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Skor SUS 
Berdasarkan Adjective Ratings 

Skor SUS Grade 
Keterangan 

Penilaian 

>85 – 100 A Best Imaginable 

>73 – 85 B Excellent 

>52 – 73 C Good 

>39 – 52 D Ok 

>25 – 39 E Poor 

0 – 25 F 
Worst 

Imaginable 

 
2.5 Penerapan Metode FSM Pada 

Permainan 

Pada gambar 3 merupakan diagram FSM 
yang diterapkan pada pergerakan karakter 
utama. Pada diagram FSM tersebut terdapat 3 
state yaitu : Karakter Diam, Karakter Berlari 
dan Karakter Melompat. Pada saat pertama 
kali pemain memulai permainan maka karakter 
utama akan berada pada state diam, dari posisi 
diam pemain dapat menggerakkan karakter 
utama untuk dapat berlari atau melompat. 
Setelah pemain menggerakkan karakter utama 
dalam posisi berlari atau melompat lalu pemain 
tidak melakukan pergerakan lagi maka karakter 
utama akan kembali pada posisi diam. Pemain 
juga bisa melakukan pergerakan kombinasi 
seperti ketika sedang dalam posisi berlari, 
pemain juga bisa melakukan lompatan. Setelah 
melakukan lompatan pemain juga bisa 
melanjutkanya dengan berlari atau diam. 
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Gambar 3. Diagram FSM Pada Pergerakan 
Karakter Utama 

 
Pada gambar 4 merupakan diagram FSM 

yang diterapkan pada pergerakan Musuh. Pada 
diagram FSM tersebut terdapat 3 state yaitu : 
Musuh, Karakter Utama dan Area Serang. Pada 
saat karakter utama memasuki area serang 
yang telah ditentukan maka musuh akan 
menyerang karakter utama. Pergerakan Musuh 
dalam menyerang karakter utama terbilang unik 
karena menggunakan non playable character 
(NPC), jadi selama karakter utama berada 
didalam area serang musuh yang sudah 
ditentukan maka musuh akan terus mengejar 
karakter utama hingga mengenainya. Tetapi 
musuh tidak bisa menyerang karakter utama 
diluar area serang yang sudah ditentukan. Jadi 
musuh hanya akan menyerang karakter utama 
jika memasuki area serang musuh tersebut. 

 
Gambar 4. Diagram FSM Pada Pergerakan 

Musuh 
 

Pada gambar 5 merupakan diagram FSM 
yang diterapkan untuk checkpoint. Pada 
diagram FSM tersebut terdapat 5 state yaitu : 
Karakter Utama, Checkpoint, Respawn, Popup 
Game Over dan Menu Utama. Ketika pemain 
memulai permainan maka pemain akan 
mendapatkan 3 kesempatan untuk melewati 
setiap levelnya. Didalam game terdapat 
checkpoint yang berguna untuk respawn 
pemain, ketika pemain terkena musuh, terkena 
jebakan, dan jatuh ke dalam jurang atau sungai 
yang ada di dalam game maka nyawa pemain 
akan berkurang 1 dan respawn atau hidup 
kembali pada titik checkpoint yang telah 
dilewati. Namun jika nyawa pemain sudah habis 
maka pemain dinyatakan gagal dalam 
menyelesaikan permainan dan akan muncul 
pop up game over lalu sistem akan 
mengembalikan pemain ke tampilan menu 
utama permainan. 

 

 

Gambar 5. Diagram FSM untuk Checkpoint 
 
Pada gambar 6 merupakan diagram FSM 

yang diterapkan ketika karakter utama bertemu 
musuh. Pada diagram FSM tersebut terdapat 7 
state yaitu: Karakter Utama, Area Serang, 
Musuh, Popup Game Over, Menu Utama, 
Respawn dan Checkpoint. Ketika pemain 
memasuki area serang musuh yang telah 
ditentukan maka musuh akan menyerang 
pemain dan mengejar pemain, pemain harus 
bisa menghindari serangan musuh, jika pemain 
gagal menghindari musuh maka nyawa pemain 
akan berkurang 1 dan respawn atau hidup 
kembali pada titik checkpoint yang telah dilewati 
sebelumnya. Namun jika nyawa pemain telah 
habis ketika terkena musuh maka pemain 
dinyatakan gagal dalam menyelesaikan 
permainan dan akan muncul pop up game over 
lalu sistem akan mengembalikan pemain ke 

tampilan menu utama permainan. 
Gambar 6. Diagram FSM Ketika Karakter 

Utama Bertemu Musuh 
 

Pada gambar 7 merupakan diagram FSM 
yang diterapkan untuk jebakan. Pada diagram 
FSM tersebut terdapat 6 state yaitu: Karakter 
Utama, Jebakan, Respawn, Checkpoint, Popup 
Game Over dan Menu Utama. Didalam 
permainan terdapat jebakan yang harus 
dilewati oleh pemain, jika pemain gagal 
melewati jebakan maka nyawa akan berkurang 
1 dan respawn atau hidup kembali pada titik 
checkpoint yang telah dilewati sebelumnya. 
Namun jika nyawa pemain habis ketika gagal 
melewati jebakan maka pemain dinyatakan 
gagal dalam menyelesaikan permainan dan 
akan muncul pop up game over lalu sistem 
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akan mengembalikan pemain ke tampilan 
menu utama permainan. 

 
Gambar 7. Diagram FSM untuk Jebakan 

 
Pada gambar 8 merupakan diagram FSM 

yang diterapkan untuk Harta Karun. Pada 
diagram FSM tersebut terdapat 3 state yaitu : 
Karakter Utama, Harta Karun dan Level 
Berikutnya. Diakhir level terdapat harta karun 
yang menandakan akan berakhirnya level 
tersebut dan pemain dapat melanjutkan 
permainan dengan memasuki level selanjutnya. 
Untuk dapat melanjutkan permainan ke dalam 
level selanjutnya pemain harus melewati harta 
karun yang ada di akhir level yang dimainkan, 
maka pemain akan otomatis dialihkan ke level 
selanjutnya. 

Gambar 8. Diagram FSM untuk Harta 
Karun 

 
2.6 Flowchart Game 

Flowchart yaitu sebuah diagram alir 
sebuah gambaran dari algoritma program. 
Yang menjelaskan urutan program ketika 
hendak dijalankan mulai dari awal hingga 
selesai secara detail dan jelas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Flowchart Game 

 
2.7 Sequence Diagram 

Pada game ninja runner ini memiliki 
beberapa sequence diagram diantaranya 
adalah play, option, level, pause dan exit. 

Pada sequence diagram play ini 
menunjukkan proses mulai permainan 
sekaligus menampilkan menu utama aplikasi. 
Pemain akan masuk pada menu utama, lalu 
pemain memilih tombol play yang ada pada 
menu utama, setelah itu sistem akan 
menampilkan permainan level 1. Berikut 
sequence diagram play pada gambar 10. 

Gambar 10. Sequence Diagram Play 
 

Pada sequence diagram option ini 
menunjukkan proses dimana pemain memilih 
menu option. Pemain akan masuk menu option 
dan dapat mengatur volume permainan, 
setelah pemain mengatur volume permainan 
pemain bisa memilih button kembali di menu 
option. Berikut sequence diagram option pada 
gambar 11. 
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Gambar 11. Sequence Diagram Option 
 

Pada sequence diagaram level ini 
menunjukkan proses dimana level permainan 
yang akan dijalankan. Pemain akan masuk 
pada menu utama, lalu pemain memilih tombol 
play yang ada pada menu utama. Berikut 
sequence diagram pada gambar 12. 

Gambar 12. Sequence Diagram Level 
 
Pada sequence diagram pause ini 

menunjukkan proses dimana pemain 
melakukan pause di dalam permainan. Berikut 
sequence diagram pada gambar 13. 

Gambar 13. Sequence Diagram Pause 
 

Pada sequence diagaram exit ini 
menunjukkan proses dimana pemain keluar 
aplikasi atau permainan. pemain akan masuk 
pada menu utama, lalu pemain memilih tombol 
exit yang ada pada menu utama, setelah itu 
pemain akan keluar aplikasi. Berikut sequence 
diagram pada gambar 14. 

Gambar 14. Sequence Diagram Exit 
 

2.8 Usecase Diagram 

Pada usecase diagaram ini, kegiatan atau 
interaksi yang dilakukan pemain yaitu masuk ke 
dalam permainan dan permainan akan dimulai 
dari level 1, jika pemain bisa menyelesaikan 
permainan level 1 maka  pemain dapat 
melanjutkan permainan ke level 2 dan jika 
pemain bisa menyelesaikan permainan level 2 
maka  pemain dapat melanjutkan permainan ke 
level 3, jika pemain bisa menyelesaikan 
permainan level 3 maka  pemain dapat 
melanjutkan permainan ke level 4, jika pemain 
bisa menyelesaikan permainan level 4 maka  
pemain dapat melanjutkan permainan ke level 
5. Namun jika pemain gagal dalam 
menyelesaikan level tertentu maka pemain 
dapat melihat hasil skor yang didapat dan 
kembali pada tampilan menu utama permainan. 
Berikut gambar usecase pada gambar 15. 

Gambar 15. Usecase Diagram 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tampilan Game Ninja Runner 

Pada tampilan halaman utama, game 
memiliki 3 tombol. Tombol Play digunakan 
untuk memulai permainan, tombol Option 
digunakan untuk mengatur volume permainan 
dan tombol Exit digunakan untuk keluar dari 
permainan. Seperti pada gambar 16. 

Gambar 16. Halaman Utama 

Pada tampilan halaman option, terdapat 
sebuah slider yang digunakan untuk mengatur 
volume pada permainan dan tombol. Seperti 
pada gambar 17. 

Gambar 17. Menu Option 

Pada tampilan Gameplay terdapat lima 
level dan pada tiap level permainan memiliki 
tema, rintangan dan musuh yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. (1). Level 1; (2). Level 2; (3).  

Level 3; (4). Level 4; (5). Level 5; 
 

Tampilan popup level  akan muncul ketika 
permainan dimulai, ketika pemain memainkan 
permainan maka yang pertama kali muncul 
adalah tampilan popup keterangan level yang 
akan dimainkan, seperti pada gambar 19. 

 

Gambar 19. Tampilan Popup  
Level : (1). Level 1; (2). Level 2; (3). Level 3; 

(4). Level 4; (5). Level 5; 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) (2) 

(4) 

(5) 

(3) 

(5) 
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Tampilan popup game over akan muncul 
ketika pemain kehabisan ketiga nyawanya 
setelah terkena jebakan, musuh, dan jatuh ke 
jurang, setelah pemain telah kehabisan ketiga 
nyawanya maka akan muncul popup game over 
dan pemain bisa menekan tombol OK untuk 
berpindah ke tampilan awal. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20. Popup Game Over 
 

Pada tampilan skor, ketika permainan 
dimulai maka skor akan terlihat pada pojok atas 
sebelah kiri seperti pada gambar 21. Skor awal 
adalah 0, setiap koin bernilai 50. Jika pemain 
mengambil koin pada permainan maka skor 
akan bertambah 50 dan akan terlihat pada 
tampilan skor dipojok atas sebelah kiri. 

 
 

Gambar 21. Tampilan Skor : (a). Skor Awal; 
(b). Skor Setelah Mengambil 1 Koin; 

 
Tampilan pause akan muncul saat pemain 

mengklik button pause yang ada di pojok kanan 
atas layar permainan  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22. Tampilan Pause 
 

3.2 Skenario Pengujian 
Berikut merupakan skenario pengujian 

pada game Ninja Runner yang terlihat 
dibawah: 

Tabel 4. Skenario Pengujian 

NO 
KELAS 

UJI 
BUTIR UJI 

JENIS 

PENGUJIAN 

1 
Menu 

Utama 

Tampilkan 

menu play 
Black box 

Tampilkan 

menu option 
Black box 

Tampilkan 

menu exit 
Black box 

2 

Tombol 

kontrol 

pemain 

Bergerak 

kekanan 
Black box 

Bergerak kekiri Black box 

Bergerak 

melompat 
Black box 

3 
Menu 

Option 

Menampilkan 

menu option 
Black box 

Menampilkan 

pengaturan 

volume 

Black box 

Menampilkan 

tombol back 
Black box 

4 
Menu 

Pause 

Menampilkan 

menu pause 
Black box 

menampilkan 

tombol resume 
Black box 

Menampilkan 

tombol exit 
Black box 

5 Koin 
Menampilkan 

skor koin 
Black box 

6 
Check 

point 

Menyimpan 

titik lokasi 

checkpoint 

Black box 

Menampilkan 

respawn 

pemain 

Black box 

 
Tabel 5. Pengujian Menu Utama 

Kasus dan Hasil Uji 

Masukkan 
Yang 

Diharapkan 
Pengamatan 

Pilih Menu 

Play 

Sistem 

melakukan 

proses 

membuka 

permainan 

Sistem 

membuka 

permainan 

(a) 

(b) 
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Pilih Menu 

Option 

Sistem 

melakukan 

proses buka 

halaman 

menu option 

Sistem 

membuka menu 

option 

Pilih Menu 

Exit 

Sistem 

melakukan 

proses 

keluar 

permainan 

Sistem menutup 

permainan 

 
Tabel 6. Pengujian Tombol Kontrol Pemain 

Kasus dan Hasil Uji 

Masukan 
Yang 

Diharapkan 
Pengamatan 

Menekan 

tombol A 

Karakter 

pemain akan 

bergerak 

kearah kiri 

Karakter 

pemain 

bergerak 

kearah kiri 

Menekan 

tombol D 

Karakter 

pemain akan 

bergerak 

kearah 

kanan 

Karakter 

pemain 

bergerak 

kearah 

kanan 

Menekan 

tombol Spasi 

Karakter 

pemain akan 

melompat 

kearah atas 

Karakter 

pemain 

melompat 

kearah atas 

 
Tabel 7. Pengujian Menu Option 

Kasus dan Hasil Uji 

Masukan 
Yang 

Diharapkan 
Pengamatan 

Pilih menu 

option 

Sistem 

melakukan 

proses buka 

halaman 

menu option 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

menu option 

Mengatur 

volume 

Sistem akan 

menyesuaikan 

volume 

permainan 

Sistem 

menyesuaikan 

volume 

permainan 

Menekan 

tombol 

back 

Sistem 

melakukan 

proses buka 

halaman 

menu utama 

permainan 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

menu utama 

permainan 

 
 
 
 
 

Tabel 8. Pengujian Koin 

Kasus dan Hasil Uji 

Masukan 
Yang 

Diharapkan 
Pengamatan 

Pemain 

mengambil 

koin 

Koin akan 

menghilang 

dan skor akan 

bertambah 

Koin 

menghilang 

dan skor 

bertambah 

 
Tabel 9. Pengujian Checkpoint 

Kasus dan Hasil Uji 

Masukan 
Yang 

Diharapkan 

Pengamat

an 

Pemain 

melewati 

checkpoint 

Sistem akan 

menyimpan titik 

lokasi dari 

checkpoint 

Sistem 

menyimpa

n titik lokasi 

checkpoint 

Pemain 

terkena 

musuh, 

jebakan 

dan jatuh 

ke dalam 

jurang 

Pemain akan 

respawn ke 

checkpoint 

yang telah 

dilewati 

Pemain 

respawn ke 

checkpoint 

yang telah 

dilewati 

4. KESIMPULAN 

Setelah berhasil membuat dan 
mengimplementasikan permainan maka memiliki 
kesimpulan seperti dibawah ini: 

1. Penelitian ini menghasilkan permainan 
platformer ninja runner sebagai media 
alternatif melatih konsentrasi. 

2. Berdasarkan pengujian aplikasi 
menggunakan metode SUS dan melalui 
kuisioner yang telah diberikan kepada 19 
pengguna yang telah menggunakan aplikasi. 
Proses pengujian dengan cara di operasikan 
langsung oleh pengguna lalu mengisi form 
kuisioner, dapat diperoleh hasil bahwa Game 
Platformer Ninja Runner ini mendapat skor 
akhir 70 yang termasuk dalam kategori 
aplikasi OK atau dapat diartikan Baik dan 
Acceptable yang bisa diterima oleh sebagian 
banyak pengguna, serta termasuk dalam 
skala kelas C. 
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