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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini metode pembelajaran untuk mendidik anak anak 

maupun orang dewasa sudah sangat berkembang pesat. Salah satu contohnya 

dengan menggunakan permainan atau sering disebut sebagai 'Game Edukasi'. Apa 

itu 'Game Edukasi', menurut seorang ahli yaitu Andang Ismail dalam bukunya 

yang berjudul Education Games, yaitu “suatu kegiatan yang sangat 

menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat 

mendidik”. 

Sebuah game edukasi harus bersifat mendidik dan tentunya besifat 

menyenangkan juga. Didalam membangun sebuah game edukasi harus 

diperhatikan aspek yang dapat membangun dan mengembangkan seluruh aspek 

berfikir dari anak yang menggunakannya. Rasa ingin tahu yang tinggi dari anak 

dan tantangan yang diberikan didalam game edukasi harus sesuai.  

Didalam Sebuah game diperlukan suatu Artificial Intelligence untuk 

membuat game tersebut mempunyai daya tarik dan tanntangan tersendiri saat 

dimainkan. Pada permainan ini AI terletak pada kecerdasan dan perilaku zombie 

serta susun kata dengan menggunakan algoritma backtracking. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan sebuah game edukasi 

yang mampu mendidik dan bersifat menyenangkan. Dalam game edukasi 

"Menyusun Kata Dalam Bahasa Inggris Dengan Melawan Zombie" ini pemain 

diharapkan dapat menyusun kata dalam bahasa inggris dengan melawan zombie 

yang juga ikut menyusun kata, sehingga membuat pemain merasa tertantang untuk 

melawan zombie tersebut. Mengapa memilih Algoritma Backtracking karena 

merupakan salah satu solusi algoritma dalam pencarian solusi yang lebih baik dari 

algoritma lainnya. Algorima ini mencari solusi persoalan tanpa memeriksa semua 

kemungkinan yang ada, melainkan hanya kemungkinan solusi ke arah yang 

dipertimbangkan. Saat ini algoritma ini juga sering digunakan dalam game. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasikan algoritma backtracking dalam game 

edukasi "Menyusun Kata Dalam Bahasa Inggris Dengan Melawan 

Zombie" untuk susun kata agar sesuai dengan skenario game? 

b. Bagaimana implementasi algoritma backtracking untuk kecerdasan 

Zombie pada saat menyusun kata agar sesuai dengan skenario game? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Penelitian hanya fokus pada pembuatan susun kata dan kecerdasan zombie 

untuk implementasi algoritma backtracking 

b. Pembuatan Game edukasi "Menyusun Kata Dalam Bahasa Inggris Dengan 

Melawan Zombie" dikerjakan oleh orang yang berbeda. 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Mengimplementasikan Algoritma Backtracking untuk susun kata pada 

game. 

b. Mengimplementasikan Algoritma Backtracking untuk kecerdasan zombie 

pada saat menyusun kata. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus yang ada di 

dalam Game Edukasi “Menyusun Kata Dalam Bahasa Inggris Dengan 

Melawan Zombie”. Akan dikaji apa saja yang harus dikerjakan untuk 
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memenuhi kebutuhan game tersebut agar bisa berjalan sesuai skenario 

game.  

1.5.2 Studi literature 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dari buku-

buku maupun referensi internet mengenai pembuatan game edukasi, 

penerapan algoritma backtracking pada pembuatan game 

1.5.3 Implementasi 

Pemain menyusun huruf untuk membentuk suatu kata dengan melawan 

zombie. Setiap Kata kata yang telah disusun akan dicocokan dengan 

database kata, dengan menggunakan Algoritma Backtracking. Kecerdasan 

Zombie setiap level berbeda. Terdapat dua level hard dan easy. 

Kecerdasan dan perilaku zombie juga diatur dengan algoritma 

backtracking. 

1.5.4 Pengujian dan Analisa 

Pada tahap ini, hasil dari tahap implementasi akan diuji dan dianalisa 

apakah sudah sesuai dengan kebutuhan scenario Game Edukasi 

“Menyusun Kata Dalam Bahasa Inggris Dengan Melawan Zombie” atau 

belum. 

1.5.5 Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini 

akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan 

Tugas Akhir ini mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang mendukung secara teknis pengerjaan 

aplikasi yang dikerjakan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 



4 
 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem yang akan 

dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan antarmuka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab III.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang telah dibuat serta saran untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut. 


