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Abstrak
Seperti yang kita ketahui bahwa Google adalah salah-satu perusahaan teknologi terbesar
di dunia. Dengan setiap inovasi pada setiap produknya, maka tidak heran jika Google
juga menyediakan game tersembunyi yang dapat diakses dan dimainkan oleh para
pengunjung situsnya dari berbagai belahan dunia.
Kata Kunci: game, google

Pendahuluan
Artikel

ini akan menjelaskan tentang beberapa game tersembunyi yang ada pada

google. Dengan game ini, google seolah-olah memanjakan pengguna untuk
menggunakan game ini sambil menungu waktu atau memang ingin menggunakan game
buatannya ini.

Pembahasan
Game diciptakan untuk mengusir suntuk saat sedang senggang. Menyadari hal itu,
sebagai raksasa mesin pencarian dan juga pemilik browser Chrome yang ternama,
Google ternyata menyediakan game-game tersembunyi yang bisa kamu mainkan
dengan keyword rahasia. Berikut game-game tersembunyi di Google:

1. T-Rex Jump
Bagi pengguna Google Chrome, pernah nggak saat kamu sedang asyik browsing
tapi tiba-tiba koneksi Internet terputus? Agar tidak bete saat Internet penggunanya
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terputus, Google menyiapkan game rahasia berupa T-Rex. Membawa grafis
monokrom, kamu bertugas untuk melewati rintangan demi rintangan yang hadir
dengan menekan Space Bar di keyboard. Sembari menunggu Internet kamu
menyala kembali, cobalah berusaha mencetak skor tertinggi dalam Game milik
Google ini.

2. Pacman
Bagi penggemar game klasik, pasti sudah tidak asing dengan Pacman. Pertama kali
Pacman diperkenalkan tahun 1980 oleh Namco dan diterbitkan Midway. Sejak itu
permainan ini menjadi terkenal karena memang gameplay-nya yang seru dan bikin
ketagihan.
Nah, untuk kamu para pecinta game Pac-Man atau hanya sekedar kangen untuk
memainkannya kembali. Kamu dapat memainkannya dengan memanfaatkan fitur
game tersembunyi milik Google yang dapat kamu akses dengan menulis kata kunci
“PacMan” pada kolom pencarian situs Google tersebut. Selain itu, Google sendiri
merilis game pacman pada tahun 2010 bertepatan dengan perayaan 30 tahun
dirilisnya game PacMan.

3. Zerg Rush
Zerg Rush adalah sebuah candaan yang dihadirkan oleh Google, tetapi tidak sama
seperti lelucon lain yang pernah di keluarkan oleh Google. Zerg Rush sendiri
merupakan permainan yang dihasilkan oleh Google sendiri.
Coba kamu cari keyword "Zerg Rush" di Google, maka sebuah kejutan akan
menghampiri kamu. Kamu akan dibuat kelabakan oleh banyaknya huruf "O" yang
siap mengacak-acak tampilan hasil pencarian Google kamu. Meski tidak bisa
dihentikan, tapi kamu bisa berlomba menembaki huruf O yang datang untuk
mencetak skor tertinggi,

4. Tic Tac Toe
Game Tic Tac Toe kurang populer di Indonesia karena kita lebih sering menyebut
permainan ini dengan nama XOX atau SOS. Permainan ini sangat populer ketika
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saya masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar, tentunya ketika itu saya
mengenal permainan ini dengan nama SOS.
Cukup ketik keyword "Tic Tac Toe", maka papan 3x3 untuk bermain Tic Tac Toe
akan muncul. Kamu bisa memainkannya bersama teman atau melawan komputer.

5. Solitaire
Bagi kamu para pecinta kartu, tentu sudah tidak asing lagi dengan permainan yang
satu ini. Solitaire merupakan game yang melatih kesabaran para pemainnya.
Dimainkan dengan 52 kartu permainan standar kamu harus menyusun dan
menumpuk tiap jenis kartu, dengan menggunakan urutan yang bermulai dari kartu
AS dan berakhir dengan kartu King.
Kamu dapat memainkan game ini di Google dengan cara menggunakan kata kunci
“Solitaire” di kolom pencarian Google.com

6. Slalom Canoe
Game terakhir yang akan dibahas, yakni game bernama Shalom Canoe. Dalam
game ini tugas kamu adalah menggerakkan kano untuk melewati rintangan di
sekeliling sungai. Kamu dapat menggunakan button arah pada keyboardmu untuk
menggerakkan kano tersebut, dan game ini lebih cocok jika disamakan dengan
arum jeram di dunia nyata.
Untuk memainkan game yang unik dan asik ini, kamu dapat menulis keyword
“Shalom Canoe” pada kotak pencarian milik Google.

Penutup
Demikian beberapa game rahasia yang disediakan oleh google. Pengguna bisa
menggunakan game tersebut sambil menunggu waktu senggang, maupun menungu
waktu online (khusus game T-Rex).
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