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Backtracking Tic Tac Toe 

 

Saya akan menjelaskan mengenai backtracking pada permainan tic tac toe. Permainan ini adalah 

permainan yang mengharuskan pemain untuk terlebih dahulu menyimpan 3 dadu berjajar secara 

horizontal, vertical, atau diagonal. Permainan beradu strategi untuk menyimpan di kotak mana 

untuk menang atau menghalangi lawan untuk menang. Pemain memiliki dadu X dan O yang 

bermain silih bergantian. Dalam hal ini, saya mengasumsikan kedua pemain adalah komputer 

yang bermain dengan menggunakan konsep backtracking untuk menentukan langkah terbaik. 

Sebelumnya saya mengasumsikan kotak permainan dengan angka seperti berikut: 

 

Lalu saya asumsikan bahwa permainan berawal dari kondisi berikut, dengan pemain dadu X 

bermain setelahnya: 

 



Ketika pemain dadu X bermain, terdapat 5 pilihan kotak, yaitu 5, 6,7, 8, 9. Saya dan seterusnya 

akan mengasumsikan semua kemungkinan yang ada. Ketika pemain dadu X memilih langkah di 

kotak 5, 6, 8, dan 9 maka pemain dadu O dengan pilihan terbaiknya akan memenangkan 

permainan: 

   

  

Maka dari itu pemain dadu X akan memilih langkah untuk kotak 7. Sehingga kondisi saat ini 

adalah: 

 

Lalu pemain dadu O bermain dengan 4 pilihan langkah, yaitu kotak 5, 6, 8, atau 9: 



    

Terlihat jika memilih kotak 6, 8, atau 9, maka pemain dadu X akan memenangkan permainan 

dengan mengisi kotak 5. Maka, sebelum itu pemain dadu O mengisi kotak 5 agar pemain dadu X 

tidak memenangkan permainan. Sehingga kondisi saat ini menjadi: 

 

Selanjutnya, giliran pemain dadu X yang memiliki pilihan kotak 6, 8, atau 9: 

    

Dalam tracking-nya, terlihat dari semua pilihan kotak yang tersedia akan tetap menyebabkan 

pemain dadu O dapat memenangkan permainan. Bahkan, ketika pemain dadu X memilih kotak 

8, pemain dadu O dapat memenangkan permainan dengan meletakan dadu di kotak 6 atau 9. 

Karena harus bermain, maka pemain dadu X harus memilih salah satu. Di sini saya asumsikan 

pemain dadu X memilih kotak 6 sehingga kondisi saat ini: 



 

Terdapat dua pilihan untuk pemain dadu O, yaitu kotak 8 atau 9: 

  

Dapat dilihat bahwa jika memilih kotak no 8, maka pemain dadu O akan memenangkan 

permainan dengan meletakan dadu di kotak 9 di giliran berikutnya. Sedangkan jika memilih kotak 

9, maka pemain dadu O akan memenangkan permainan. Karena tujuan permainan ini adalah 

untuk meletakan 3 dadu berjajar secara horizontal, vertical, atau diagonal agar menang atau 

setidaknya menghalangi lawan untuk menang, maka dipastikan pemain dadu O akan memilih 

kotak 9 untuk memenagkan permainan, sehingga kondisi akhir dari permainan ini adalah: 

 



Contoh di atas adalah contoh sederhana konsep backtracking. Ketika pemain mengetahui bahwa 

langkahnya tidak menguntungkan, maka pemain akan melakukan backtracking dan mencoba 

langkah lainnya yang tersedia hingga memilih langkah yang terbaik untuk kondisi saat itu. 


