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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Game education adalah sebuah game yang bertujuan untuk sebuah 

pembelajaran. Biasanya game education sering dimainkan oleh anak-anak, 

tapi para remaja juga suka memainkan game ini. Manfaat game education 

diantaranya adalah jenis video games yang menuntut strategi penyelesaian 

masalah dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kognitif adalah 

Tingkah laku adaptif dari individu yang umumnya didasari oleh beberapa 

elemen pemecahan masalah dan diarahkan oleh proses kognitif dan 

pengoperasiannya. Laki-laki dan perempuan yang dilatih bermain video game 

selama 1 (satu) bulan menunjukkan peningkatan pada tes ingatan, dan 

kemampuan melakukan berbagai tugas (multi-task). 

Wyatt  Slooper  (1999)  mengemukakan  bahwa  dalam  proses  belajar,  

pelajar belajar: 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% 

dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari  apa 

yang dikatakan, 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Sehingga 

banyak upaya yang dilakukan agar anak-anak senang  belajar  melalui  

inovasi-inovasi  baru  dalam pendidikan  khususnya  dalam  inovasi  

pembelajaran  di  luar  sekolah.  

Puzzle sudah dikenal sejak dari dulu kala. Puzzle dikenal sebagai 

permainan edukatif untuk mengasah otak. Dalam permainan puzzle, pemain 

diharapkan merekayasa puzzle secara lojik dengan harapan dapat membentuk 

bentuk, gambar, atau solusi yang diinginkan. Biasanya pemain yang 

memainkannya akan senang apabila berhasil menyelesaikan puzzle-nya. 

Puzzle terdiri dari berbagai jenis. Ada yang menggunakan kartu, angka, huruf, 

kata, maupun gambar. Suatu game puzzle dapat diselesaikan dengan 

menggunakan algoritma. Algoritma yang digunakan disini adalah Iterative 

Deepening Search (IDS). Pada dasarnya algoritma Iterative Deepening 
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Search merupakan penggabungan dari algoritma Breadth First Search dan 

Depth First Search. 

Dalam penelitian sebelumnya, aplikasi game puzzle masih memiliki 

beberapa kekurangan yaitu soal yang ada tidak dapat di update dan tidak 

dilengkapi pencarian solusi apabila puzzle tidak dapat diselesaikan. Dengan 

menggunakan algoritma Iterative Deepening Search, penulis mencoba untuk 

membuat game puzzle yang dapat mencari solusi dari puzzle yang tidak dapat 

diselesaikan oleh user sehingga game menjadi lebih menarik untuk 

dimainkan.  

Penulis mencoba untuk membuat aplikasi game ini berbasis mobile 

technology. Seperti yang kita ketahui kemajuan teknologi saat ini 

berkembang sangat pesat, salah satu teknologi yang berkembang yaitu 

perangkat mobile atau mobile device seperti handphone, smartphone, dan 

lain-lain. Perangkat mobile tidak hanya dapat digunakan untuk komunikasi 

saja, melainkan dapat juga digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi 

yang dibutuhkan. Salah satu sistem operasi yang dapat diterapkan di dalam 

perangkat mobile adalah sistem operasi Android. Android merupakan subset 

perangkat lunak untuk perangkat mobile yang meliputi sistem operasi, 

middleware, dan aplikasi inti. 

Kemajuan teknologi perangkat mobile atau mobile device yang 

menggunakan sistem operasi Android tersebut dapat diterapkan dalam 

pembuatan game education. Berbagai manfaat dalam pemanfaatan kemajuan 

teknologi khususnya teknologi perangkat mobile untuk game education yaitu 

game dapat dimainkan dimana saja dan kapan saja sehingga dapat 

mempermudah proses pembelajaran. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini game puzzle yang digunakan adalah slide puzzle 2 

dimensi yang mempunyai ukuran 2 x 2, 3 x 3, dan 4 x 4. Gambar berikut 

merupakan contoh ilustrasi dari puzzle yang akan dibuat. 
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Gambar 1.1 Puzzle 2 x 2 

 

 
Gambar 1.2 Puzzle 3 x 3 

 

 
Gambar 1.3 Puzzle 4 x 4 

 

Dari ketiga puzzle yang ada pada gambar diatas, akan dimasukkan 

sebuah kata. Jumlah huruf dari kata yang akan menempati masing-masing slot 

puzzle yang di arsir dan harus sesuai dengan ukuran puzzle. Masing-masing 

puzzle diharuskan menyisakan satu slot kosong yang akan digunakan untuk 

pergeseran huruf. 

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah implementasi algoritma 

Iterative Deepening Search. 

1) Bagaimana mengimplementasikan algoritma Iterative Deepening 

Search (IDS) kedalam game education Puzzle Kata untuk mencari 

solusi puzzle? 

2) Bagaimana merancang sistem game education puzzle kata sehingga 

dapat berjalan dengan baik ketika dimainkan oleh player? 
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1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian. Batasan – batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Aplikasi dibangun dengan bahasa pemrograman Java yang hanya dapat 

dijalankan pada mobile device yang menggunakan sistem operasi 

Android. 

2) Aplikasi dibuat berdasarkan game puzzle kata yang sudah ada dan 

aplikasi ini merupakan modifikasi dari game puzzle kata tersebut. 

3) Soal puzzle kata yang digunakan pada game ini merupakan kosa kata 

Bahasa Inggris tingkat SD - SMP. 

4) Kata yang digunakan pada game maksimal 1 kata. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui bagaimana cara algoritma Iterative Deepening Search 

(IDS) mencari solusi puzzle pada Game Education Puzzle Kata. 

 

1.5. Metodologi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Mengumpulkan literatur baik dari internet berupa artikel dan 

jurnal ilmiah tentang Android programming dan algoritma Iterative 

Deepening Search (IDS) serta implementasinya dalam game. 

 

2. Analisa dan perancangan sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data 

yang berupa pemilihan bahasa pemrograman, integrasi sistem dengan 

sistem lain, mobile technology yang digunakan. 
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3. Implementasi aplikasi 

Tahap implementasi aplikasi adalah tahap pembuatan aplikasi 

pada perangkat yang telah tersedia dengan berbasis Android 

programming.  

Program-program yang digunakan : 

a. Java SE 

Android merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan 

berbasis Java. Oleh karena itu, aplikasi android yang dibuat dapat 

dikompilasi pada Komputer/PC  yang telah terinstal Java SE.  

b. Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tool API (Application Programming 

Interface) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi 

pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. 

c. Eclipse 

Eclipse adalah IDE (Integrated Development Environment) 

untuk pengembangan Java/Android yang digunakan dalam coding 

aplikasi Android. 

d. ADT (Android Development Tools)/Plugins Eclipse 

ADT adalah singkatan dari Android Development Tools yang 

menjadi penghubung antara IDE Eclipse dengan Android SDK. 

Android Development Tools berupa plugins yang harus di-install 

didalam Eclipse agar aplikasi dapat dijalankan dengan baik. 

4. Uji Coba dan Implementasi 

Tahap uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan 

rancangan dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug yang 

disempurnakan kemudian. Metode evaluasi yang digunakan adalah 

metode black box. Metode black box adalah metode pengujian yang 

menguji suatu sistem tanpa harus mengetahui proses internal yang 

berada pada sistem tersebut. 
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5. Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi 

dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

a) BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang 

mendasari pentingnya diadakan penelitian, Rumusan Masalah yang berisi 

masalah yang akan diteliti, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Metodologi serta Sistematika Penulisan. 

 

b) BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diterangkan teori-teori yang melandasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diantaranya meliputi : 

Artificial Intelligence (AI), Algoritma Pencarian, Mobile Technology, 

Pengertian Game, Bahasa Pemrograman JAVA, dan Android OS 

(Operating System). 

 

c) BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dituliskan perancangan perangkat lunak yang akan 

dibuat, dengan menjabarkan : 

1. Perancangan object oriented (UML Diagram). 

2. Perancangan Data (Data Design). 

3. Perancangan Arsitektural (Architectural Design). 

4. Perancangan Antarmuka (Interface Design). 

 

d) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi implementasi dari desain Education Game Puzzle 

Kata di bab III dan implementasi hasil pengujian. 
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e)  BAB V PENUTUP  

Berisi uraian kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada 

pihak - pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

 

 


