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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada saat ini 

berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan yang marak ditemui saat 

ini adalah teknologi  mobile khususnya mobilephone, di era saat ini mobile 

phone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi tetapi juga banyak 

fasilitas lainnya,  salah satu fasilitas yang ditemui pada mobile phone saat ini 

adalah game, fasilitas ini dapat dikatakan memiliki banyak peminat, tidak 

hanya peminat dalam memainkan game tersebut akan tetapi peminat dalam 

membuat aplikasi game pada teknologi mobil(Gavin, 2010).Dalam 

konsepnya game adalah suatu struktur kegiatan yang biasanya dilakukan 

untuk kesenangan dan kadang-kadang digunakan sebagai sarana pendidikan 

sedangkan game puzzle biasanya menyelipkan hukum fisika, pengenalan 

pola, penghafalan, dan perhitung anarithmatika, sehingga hal-hal ini 

membuat user memerlukan intelligency dalam penyelesaiannya dengan kata 

laingame puzzle dapat dikaitkan juga dengan media pembelajaran atau 

media dalam  mengasah  logika. Adapun ragam  yang ditemui dari game 

puzzle dimasa sekarang sangatlah banyak, di tengah banyaknya game puzzle 

dimasa sekarang penulis mencoba membuat sebuah game puzzle dengan 

design dan gameplay yang tergolong baru yang khususnya akan di bangun 

pada plarform mobile. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dengan mengambil sisi 

positif dari game yang sering kali digemari oleh kebanyakan orang, game 

semestinya dapat dijadikan media pembelajaran yang menyenangkan. Oleh 

karena itu, Aplikasi gamePuzzle Turn on 7 Segment ini diharapkan dapat 

menunjang pembelajaran dalam mengasah logika berpikir. Untuk membuat 

game ini lebih menarik sekaligus ingin mengeksplorasi teknologi baru 

Android OS Mobile yang saat ini semakin berkembang pesat, aplikasi game 

mobile Puzzle Turn on 7 Segment akan dibuat pada Android OS Mobile. 
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Dengan demikian melihat perkembangan mobile phone dan aplikasi 

gamepuzzle tersebut maka proyek akhir ini mengangkat judul 

tentang“PERANCANGAN GAMEPUZZLE TURN ON 7 SEGMENT 

PADA OS ANDROID”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat game yang dapat melatih 

kemampuan otak seseorang? 

2. Bagaima namembuat game pada mobile device khususnya android 

smartphone sehingga game dapat dimainkan dimana saja? 

3. Bagaimana membuat design game yang menarik serta mudah digunakan 

oleh user? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat game puzzle yang melatih kemampuan otak seseorang secara 

kognitif dimana aktifitas yang dilakukan adalah mencakup persepsi, 

menalar, mengenali, memahami, menilai, membayangkan, 

merencanakan dan memecahkan. 

2. Membuat game pada mobile device khususnya berupa android 

smartphone sehingga game bisa dimainkan dimana saja. 

3. Membuat game dengan design yang menarik serta mudah digunakan 

oleh user. 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar arah 

dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tidak menjadi kabur. Adapun 

batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Level atau tingkatan pada game tidak di design secara generic ataupun 

secara dinamis.  
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2. Game ini tidak dibatasi oleh waktu dalam pengerjaan soalnya, proses 

timing hanya berpengaruh pada scoring. 

3. Aplikasi game ini berupa aplikasi android berbasis JAVA dengan 

menggunakan Netbeans IDE. 

4. Aplikasi ini hanya dirancang untuk android smartphone minimal dengan 

SDK 3.0. 

5. Aplikasi game ini adalah single user. 

1.5. Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari materi tugas akhir ini, 

maka penulis mengadakan kegiatan antara lain : 

1. Studi literatur 

a. Mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

pemrograman game. 

b. Mempelajari literatur mengenai design tampilan game yang sifatnya 

user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

3. Pembangunan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan  pembuatan perangkat lunak yang 

merupakan implementasi dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

Perincian tahap ini adalah sebagai berikut:   

a. Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam tahapan alias akan dilakukan peninjauan apa saja 

kebutuhan dalam perancangan GamePuzzle Turn on 7 Segment, 

tahapan dalam analisa ini meliputi : 

- Menganalisis mengenai teori-teori yang diperlukan dalam 

pembangunan aplikasi game Puzzle Turn on 7 Segment. 

- Menganalisis konsep timing dan scoring pada game. 

b. PerancanganSistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan mendefinisikan 

kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. 

Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan rancangan sistem yang 
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dapat memberi permecahan masalah tersebut. Langkah-langkah pada 

tahap ini adalah sebagai berikut :  

1. Analisis aktor yang terlibat didalam sistem.  

2. Perancangan use case diagram, yang merupakan analisis 

kebutuhan pada aplikasi yang akan dibangun.  

3. Perancangan aplikasi dan gameplay. 

4. Implementasi Sistem 

Sistem yang dibangun merupakan sebuah game puzzle tentang 

bagaimana cara menyalakan semua bagian patern 7 segment. Game ini 

berbasis JAVA dan software pendukung yang digunakan untuk 

membangun game ini adalah Netbeans. 

Pembuatan aplikasi ini dimulai dengan design aplikasi kemudian 

membuat pattern-pattern yang nantinya akan menjadi acuan untuk 

peletakan objek sebagai kondisi penyelesaian puzzle, pada game ini juga 

terdapat timing sebagai tolak ukur kecepatan dalam menyelesaikan soal, 

yang nantinya akan di jadikan sebagai media scoring (penilaian). 

5. Uji Coba 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap perangkat 

lunak menggunakan skenario yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Ujicoba dan evaluasi perangkat dilakukan untuk mencari masalah yang 

mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, dan  mengadakan 

perbaikan jika ada kekurangan.  

Adapun metode yang digunakan dalam pengujiannya adalah Uji 

coba fungsionalitas dilakukan untuk melihatapakah fungsi-fungsi dasar 

aplikasi berjalan sesuai scenario yang meliputi semua use case. 

Sedangkan untuk uji coba ekstensibilitas, mengamati apakah 

aplikasi ini dapat ditanam pada perangakat mobile dengan sistem operasi 

Android. Penulisakan melakukan uji coba dengan menggunakan 

perangkat android mobile dan menjalankannya secara langsung. 

6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
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Pada tahap akhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. 

1.6. SistematikaPembahasan 

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir yang berjudul 

PerancanganGamePuzzle Turn on 7 Segment adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan 

perlunya pengembangan suatu sistem aplikasi, pokok permasalahan secara 

umum seperti yang disebutkan dalam perumusan masalah, pembatasan 

masalah yang menjelaskan batasan-batasan dari permasalahan, tujuan dari 

pembuatan, serta sistimatika penulisan laporan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep–konsep dasar, dan kajian-kajian teori yang 

dibutuhkan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas secara langkap tentang perencanaan dan 

pembuatan sistem yang akan dibangun seperti algoritma pemrograman, 

flowchartsistem yang akan dibangun, serta tampilan- tampilan yang 

digunakan pada tugas akhir ini. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai perangkat keras dan 

perangkat lunak apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan 

sistem, konfigurasi sistem, implementasi input dan output dari sistem, serta 

evaluasi dan hasil pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan permasalahan dalam 

tugas akhir ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 
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dilakukan, serta saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam 

pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 


