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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Permainan atau sering disebut dengan  game  merupakan suatu sarana 

hiburan yang menggunakan media elektronik berbentuk multimedia yang 

dimainkan oleh banyak orang baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang 

dewasa. Game komputer merupakan salah satu aplikasi software yang saat ini 

banyak dikembangkan. Dengan jenis yang bermacam-macam dan tampilan yang 

menarik. Selain karena tampilan dan aplikasinya yang menarik, game juga dapat 

berguna sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk melatih dan mengasah 

kemampuan berpikir seseorang. 

Kecerdasan buatan (Artificial Intelegence) merupakan bagian bidang ilmu 

yang dapat menirukan tingkah laku dan fungsi otak manusia. Hal ini 

menyebabkan lahirnya berbagai teknologi yang dapat dikatakan bersifat cerdas, 

khususnya pada perkembangan game. Dengan adanya game berbasis AI ini, 

membuat para pemain terlibat untuk mengasah dan mengatur strategi untuk 

mengalahkan AI tersebut. 

Untuk itu, penulis tertarik untuk merancang dan membangun sebuah game 

yaitu:  game Hangman berbasis kecerdasan buatan. Hangman adalah permainan 

dimana pemain akan menebak sebuah kata rahasia. Pemain hanya mengetahui 

jumlah huruf pada kata berdasarkan jumlah ruang kosong yang tersedia untuk 

ditebak. Hangman dapat menjadi media pembelajaran untuk meningkatkan 

perbendaharaan kosakata bahasa. 

Algoritma Runut Balik (Backtracking) merupakan salah satu solusi 

algoritma dalam pencarian solusi yang lebih baik untuk beberapa penyelesaian 

masalah dan untuk kecerdasan buatan dalam permainan. Algoritma backtracking  

atau runut balik adalah algoritma yang cara kerjanya berdasarkan pada DFS 

(Depth First Search). Algoritma ini merupakan perbaikan dari algoritma brute 

force. Pada algoritma brute force, semua simpul kemungkinan yang ada akan 

dibangkitkan tanpa melihat apakah simpul tersebut mendekati solusi yang 

diinginkan atau tidak sehingga memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan
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suatu masalah. Lain halnya dengan algoritma backtracking yang secara sistematis 

mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada kemudian 

membangkitkan simpul dari solusi yang mendekati penyelesaian. Dengan kata 

lain, tidak perlu dibangkitkan simpul yang menjauhi solusi sehingga waktu 

pencarian solusi dapat dikurangi. 

Penulis merasa tertarik untuk mengimplementasikan algoritma 

backtracking sebagai  kecerdasan buatan dalam permainan Hangman. Dimana 

game terdiri dari dua pemain. Pemain  pertama adalah manusia dan pemain kedua 

adalah komputer. Komputer akan menggunakan algoritma backtracking sebagai 

kecerdasan buatan untuk menebak huruf-huruf yang sesuai. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul 

“Implementasi Algoritma Backtracking pada Permainan Hangman” sebagai salah 

satu syarat kelulusan jenjang strata satu Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan tersebut diatas, maka timbul 

suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Runut Balik (Backtracking) 

sebagai kecerdasan buatan pada permainan Hangman? 

2. Bagaimana merancang permainan yang mengandung unsur pendidikan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu didefinisikan beberapa batasan sejauh mana penelitian ini 

akan dikerjakan. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi permainan Hangman ini dirancang menggunakan bahasa 

pemrograman java. 

2. Kata yang akan ditebak adalah kosakata dalam bahasa inggris, khususnya 

kata benda. 
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3. Jumlah huruf dalam sebuah kata yaitu minimal lima huruf dan maksimal 

sepuluh huruf. 

4. Permainan ini hanya diperuntukan kelas lima dan kelas enam SD (Sekolah 

Dasar). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan algoritma Runut Balik (Backtracking) sebagai 

kecerdasan buatan pada permainan Hangman. 

2. Merancang permainan yang mengandung unsur pendidikan. 

 

1.5  Metodologi 

Adapun metode tugas akhir yang dilakukan terbagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Tahap pencarian informasi sehubungan dengan proses-proses yang 

dikembangkan dalam aplikasi. Literatur yang digunakan meliputi buku 

referensi, dokumentasi internet dan software yang akan digunakan sehingga 

dapat mendukung penyusunan tugas akhir ini. 

2. Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk melakukan 

analisa dan pembuatan flowchart mengenai penerapan algoritma 

backtracking pada permainan Hangman. 

3. Implementasi Algoritma Backtracking Permainan Hangman 

Tahap implementasi aplikasi adalah tahap pengimplementasian aplikasi 

terhadap perangkat yang telah tersedia dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java dalam bentuk source code. 

4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini aplikasi akan diuji apakah telah sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 
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5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan kesimpulan 

atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah 

dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai 

masukan yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.. 

BAB II : Dasar Teori 

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori yang mendukung untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang perancangan perangkat lunak yang akan 

dibuat pada tugas akhir ini. 

BAB IV : Implementasi dan Hasil Pengujian 

Bab ini berisikan pembahasan tentang implementasi algoritma yang 

disusun pada Bab III dan pengujian terhadap sistem yang dibuat. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya 

dan saran-saran yang diajukan untuk pengembangan program selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


