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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan dan gaya hidup masyarakat pada era saat ini menimbulkan 

munculnya perkembangan dalam berbagai bidang salah satunya teknologi. 

Pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri semakin memanjakan manusia, 

contohnya dalam hal berkomunikasi. Interaksi yang terjadi dengan adanya 

bantuan teknologi menjadi semakin mudah. Teknologi tersebut  antara lain 

electronic mail (e-mail), blogger, dan yang saat ini telah marak adalah sosial 

networking site atau lebih dikenal dengan situs jejaring sosial.  

Facebook merupakan salah satu contoh situs jejaring sosial yang paling 

digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dengan Facebook siapapun 

dapat berkomunikasi melalui dunia maya, baik dengan keluarga, teman atau  

seseorang yang baru saja dikenal. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi 

di dunia mobile, akun Facebook pun semakin mudah diakses. Baik hanya untuk 

sekedar memperbaharui status, atau memanfaatkan fasilitas – fasilitas facebook 

yang bermacam - macam. Salah satu fasilitas dari facebook yang digemari oleh 

masyarakat luas yaitu permainan (Game). Game merupakan sebuah alat yang 

berguna untuk refreshing. Permainan yang dimaksud dalam game juga merujuk 

pada pengertian sebagai “kelincahan intelektual” (intellectual playability). 

Sementara kata “game” bisa diartikan sebagai arena keputusan  dan aksi 

pemainnya. Kelincahan  intelektual, pada tingkat tertentu juga berguna untuk 

mengasah otak para pemainnya. (Missya, 2010). 

Salah satu game yang dapat mengasah otak adalah game puzzle. Di mana 

pemain harus mengerahkan  pikiran untuk dapat memecahkan sebuah teka – teki. 

Game puzzle merupakan salah satu jenis game special. Umumnya game berjenis 

ini memerlukan keandalan logika pemain dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan unik. (Ferly Rizky Anuary, 2013).  
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Manfaat utama dalam permainan puzzle bermacam – macam. Salah satunya 

yaitu dapat mengembangkan kemampuan otak kiri dalam mengasah logika. Tak 

heran jika game berjenis puzzle selalu memiliki banyak peminat. (Agus N. Cahyo, 

2011). 

Berdasarkan  hal - hal yang telah dikemukakan di atas inilah yang melatar 

belakangi penulis untuk membuat game berjenis puzzle. Seiring dengan  pesatnya 

pengguna facebook,   maka penulis akan mengembangkan game ini pada 

facebook agar lebih mudah diakses oleh banyak orang. Game puzzle yang akan 

dikembangkan adalah game yang dikenal dengan istilah puzzle match  3  dimana 

pemain harus mencocokkan 3 gambar secara horizontal atau vertical. Game 

berjenis ini telah banyak terdapat pada facebook, contohnya adalah candy crush 

saga dan farm heroes saga. Game - game ini telah memiliki banyak pemain pada 

facebook,  namun game – game berjenis ini cenderung memberi  kesan  monoton 

karena hanya dapat melakukan aktifitas yang selalu sama. Maka dalam game 

monster puzzle,  permainan akan dibuat lebih menarik dengan  mengajak pemain  

untuk merawat monster mulai dari telur hingga ber evolusi sampai tingkatan 

tertinggi, dimana pada prosesnya pemain diharuskan untuk memecahkan puzzle. 

Monster pemain juga dapat diajak bertarung melawan monster pemain 

lainnya(PvP)  juga dengan cara memecahkan puzzle.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka di peroleh suatu rumusan 

masalah yang akan di pecahkan, yaitu bagaimana membuat “game monster 

puzzle” pada facebook? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan atau analisa, maka permasalahan 

akan dibatasi sebagai berikut : 

a. Game ini hanya dapat dimainkan dengan memiliki akun facebook 

b. Game ini menggunakan teknologi java pada sisi server 

c. Game ini menggunakan teknologi HTML5 pada sisi client 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan tugas 

akhir ini yaitu menghasilkan aplikasi “game monster puzzle”agar dapat 

diimplementasikan pada facebook. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi literatur dan pengumpulan data  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi seputar game 

puzzle dan mempelajari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal dan artikel, 

maupun website yang berhubungan dengan Rancang Bangun game puzzle 

b. Proses Desain 

Penulis melakukan pembuatan desain untuk proses user interface program 

tersebut. Fungsi-fungsi yang dilakukan pada aplikasi game dapat dijelaskan 

melalui use case diagram  

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan impelementasi dan pengujian dari hasil aplikasi 

game yang telah dibuat. 

d. Evaluasi 

Pada tahap ini aplikasi game akan diperiksa apakah program telah berjalan 

sebagaimana mestinya. 

e. Penyusunan Laporan. 

Pada tahap ini penulis melakukan proses dokumentasi data dan segala hal 

yang terkait dengan pengembangan aplikasi game yang nanti dokumentasinya 

dapat dijadikan bahan acuan untuk mempelajari  aplikasi game ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk bab, 

dan masing-masing bab akan dipaparkan dalam beberapa sub bab, diantaranya :  

BAB I. Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II.  Landasan Teori 

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai dasar teoritis 

yang menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan penulisan tugas 

akhir. 

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan diuraikan analisa dan perancangan yang membahas 

tentang Rancang Bangun Game Monster Puzzle pada Facebook. 

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 

Bab berisi implementasi dari hasil rancangan serta pengujian terhadap 

Game Monster Puzzle pada Facebook 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 

 


