
ABSTRAK

Sdah satu kegemaran dri penggrma komputer adalalr permainan ymS ade di dalan
konputer, misalrya : permainm tic tec &op, cahr, othello, dm lainJain perrnainm
yqg seperti disebd@ di atas mioimal dimainksr oleh dua ormg Jika seseormg
iry" bermaiq tetapi dia tidak memiliki teman pada saat ih\ mska dapst digunakan
komputer sebagai lawan bermain Seandairya progrun hmya dibuat sekedar rmtuk
dryat bermain" maka pemain akm menjadi cepat borm, krena pennainm dqat
dimennAkm deqgm rnudah dm tidek sds tsntqagnffEre fur progrm tidak cepat
ditinggalkag maka dibuet program ydry dryst belqiar seperti manuria, sehingga
progrun tersebd d4at lebih memberikar fmtlngrn bagi pegnramya Salah sahr
bidnng pendidikm ymg meryelqin'i hd tersebd di aias adslah kecerdasatr bu&o
ywg rahr bqgimrya adalth Leaming Machine, di mme korryuter dibud agtr dryat
belqir dri data-data yarg rudsh ada.

Dalm T[gas Altir ini dibuat p,rogrm pennainm Tic Tac Drop dergm me4ggrmalcm
balmra pemogranm Ttrbo Psscsl ?.0. Juga terdqat 3 pilihur pemain, yaifu :
pengguoa sqia" konputer sqiq dm konputer lawan pengguna Pryur yarg digtirskfll
ukuran 6 I J dan pgrmainan dinenargken oleh pemain yurg pertarna kali menperoleh
4 bola beqiqir sebmyak 4 baik seca'e horiso,ntal, vertikal maprm diagonal. Metode
ymg digrnakm adiltr Learning A)tonwta, tet4i metode ini marih memiliki
kelemahq yaitu : tidak d4at lmgsrmg digrmakan karena membutrhkan tenpat
penyinpm Sang besr dan hmya melihat kondisi papm yaog terjadi saat itL Agr
dryat digmqkm metode ini rlimodifil1gsi. Metode Leaning A tomdtd dilalalkE
de4gm cra mendafu senua kemrngkinm lmgftah yeg terjadi dm dibe,ri nilai. Nilai
berubah setiap kali permainm" Jike pennainan beraldrir menmg maka nilai ymg ada
altan bertaibeh. Sebalilrya jika kalah nilai yang ada al<rr berfanalg Beginr
Eeterusnya, sehhgga pada afthirnya aksr dikefqhui lmgkah mara y4 terbaik untuk
dijalmkm.

Tnjuar pembuatao T[gas Aldir ini membuat program yang dapat belqjar dari data-date
ymg sudah ada dengan 4likasi pennainan Tic Tac Drop de4gm meqggunakan sistem
pakr. Sistem palar adalah progrur dryat menirukm kelahrm seormg pakr.

Tugas Alfiir dibuat dengan cra mendefinisikan maselah mtuk mencari metode yqng
sesuai, mendesain progran ymg sesuai deqgan metode ymg dipilih, irplemenbsi
progrm, eveluari prograt uhrk mengetahui ryakah progrffi sudah sesuai dengan
yang dihsrapkeo dan penrbuatan lqorar yang dapat digunakan unhrk pargembmgen
lebih lurjut Dalan program ini dapat dilihat de4gan lebih jelas ctra belqiar ymg
dilalotkm oleh kouprter, ka'ena korryrter dapat mengubah larAlralr yang dimrbil jika
berdasrlffi pengalunm ymg telah ada dia kalah-
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