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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang 

sangat besar bagi dunia teknologi informasi. Munculnya beragam aplikasi 

memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang 

bersifat desktop based, web based hingga yang sekarang ini munculnya 

aplikasi-aplikasi baru yang berjalan dalam smartphone. 

Penggunaan smartphone selain sebagai media komunikasi, juga 

menjadikannya sebagai media pembelajaran dan juga hiburan. Beragam 

aplikasi hingga permainan telah banyak yang berjalan dalam smartphone. 

Peminat aplikasi maupun game yang bersifat mobile juga meningkat 

seiring dengan banyaknya aplikasi atau game yang diproduksi. Mulai dari 

game yang bertema pertualangan, olahraga, hingga game balap.  

Kebanyakan game tersebut hanya memberikan kesan hiburan dan 

bukan game yang bersifat edukasi. Hal inilah dibuatnya suatu game 

smartphone yang bertema teka teki silang. Teka Teki silang merupakan 

permainan klasik. Selain digunakan untuk menghilangkan rasa jenuh TTS 

juga bermanfaat untuk mengasah kemampuan otak dan menambah 

pengetahuan. Teka-teki (TTS) merupakan sebuah permainan yang cara 

mainnya yaitu mengisi ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan 

huruf-huruf sehingga membentuk sebuah kata yang sesuai dengan 

petunjuk. Selain itu, mengisi teka-teki silang atau biasa disebut dengan 

TTS memang sungguh sangat menyenangkan selain juga berguna untuk 

mengingat kosakata yang popular, selain itu juga berguna untuk 

pengetahuan kita yang bersifat umum dengan cara yang santai. 

Teka-teki silang yang menjadi kegemaran lintas generasi ini, sudah 

berlangsung dari zaman ke zaman dengan format dan bentuk yang serupa 

tapi tak sama. Catatan sejarah menyatakan bahwa format TTS seperti 

sekarang sudah ada sejak zaman kuno. Bentuknya masih cukup sederhana, 

yaitu sebuah bujur sangkar berisi kata-kata, huruf-huruf yang sama pada 

bujur sangkar itu menghubungkan kata-kata secara vertical dan horizontal. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Masalah kerumitan, efisiensi, dan efektifitas yang sering timbul 

menjadi hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan Game Edukasi Teka-Teki Silang 

Berbasis Multiplayer Pada Platform Android sebagai berikut : 

 
a. Bagaimana Game Edukasi Teka-Teki Silang ini bisa berjalan di 

platform android? 

b. Bagaimana Game Edukasi Teka-Teki Silang ini bisa dimainkan 

secara Multiplayer? 

c. Bagaimana memberikan kecepatan waktu dalam menyelesaikan 

Game Edukasi Teka-Teki Silang? 

d. Bagaimana game ini dapat di uji siswa-siswi dikelas 3 sekolah 

dasar? 

 
1.3. Tujuan Penulisan 

Di dalam penulisan ilmiah ini bertujuan untuk : 
 
a. Game Edukasi Teka-Teki Silang ini berjalan di platform 

Android. 

b. Game Edukasi Teka-Teki silang ini bisa dimainkan secara 

Multiplayer. 

c. Memberikan Kecepatan Waktu dalam menyelesaikan game ini. 

d. Game ini dapat diuji oleh siswa-siswi kelas 3 sekolah dasar. 

 
1.4. Batasan Masalah 

Di dalam batasan masalah ini penulis hanya membatasi pada Game 

Edukasi Teka-Teki Silang Berbasis Multiplayer Pada Platform Android 

sebagai berikut : 

a. Karakter yang digunakan untuk mengisi teka-teki silang hanya 

berkarakter A sampai Z, apabila jawaban mengandung selain 

huruf tersebut maka akan diabaikan. 
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b. Multiplayer dalam game Teka-Teki Silang ini hanya dibatasi 

hanya 2 orang saja. 

c. Pertanyaan dibagi menjadi dua bagian yaitu mendatar dan 

menurun. 

d. Jumlah soal yang dapat ditampilkan dibatasi hanya kurang 

lebih 15 soal. 

 
1.5. Metodologi penelitian 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, akan digunakan pendekatan 

analysis, yang dapat dikelompokan sebagai berikut : 

 
1.5.1 Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literature, artikel 

maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan pembuatan 

Game Teka Teki Silang berbasis android. 

 
1.5.2 Merancang Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. 

Yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam 

tahap ini dapat menggunakan use case diagram, class diagram, dan 

Activity diagram sebagai representasi desain yang dibuat. 

  
1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ilmiah ini terdiri dari beberapa bab 

yang berguna untuk mengetahui informasi yang akan dibahas di setiap 

babnya. 

 
Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini mengupas tentang pendahuluan yang menggambarkan latar 

belakang, batasan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika dari 

penulisan. 
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Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini mengupas tentang landasan teori dari keseluruhan penulisan 

yang berisikan tentang pembahasan di dalam merancang Game Edukasi 

Teka-Teki Silang Berbasis Multiplayer Pada Platform Android. 

 
Bab 3 Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang penerapan atau implementasi teori 

dan membahas tentang berbagai spesifikasi untuk peralatan pendukung 

dalam proses pembuatan game teka-teki silang berbasis android seperti 

hardware dan software, serta akan dibahas tentang cara menjalankan game 

teka-teki silang ini. 

 
Bab 4 Implementasi dan Pengujian 

 Bab ini berisi implementasi dari desain di bab-3 dan implementasi 

hasil pengujian atau dapat berupa analisis dari hasil pengujian 

 
Bab 5 Penutup 

Bab ini adalah bab terakhir dari Penulisan Ilmiah mengenai game 

teka-teki silang yang dibuat. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-

saran Penulisan Ilmiah.  


