
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan 

berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi serta sistematika penulisan pembuatan tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Game edukasi dapat diartikan sebagai permainan yang mendidik dimana 

seorang user yang menggunakan permainan ini tidak hanya menikmati sisi fun 

namun dapat menjadikan game tesebut menjadi media belajar yang efektif. Selain 

bermain user tersebut mendapatkan manfaat dari game yang dimainkan. Game 

tersebut dapat berfungsi sebagai edukasi untuk anak-anak hingga dewasa, 

misalnya game mewarnai atau game yang mampu menguji pengetahuan dan 

kemampuan pengguna. Memang terdapat sisi baik dan buruknya dengan hadirnya 

game karena banyak yang lupa akan kewajibannya mengerjakan pekerjaan 

utamanya disebabkan bermain game hingga lupa waktu. 

Game memang menarik bagi siapa saja, namun lebih menarik lagi jika 

user sendirilah yang membuatnya. Mungkinkah seorang user membuat game ? 

Mungkin saja dengan banyaknya software yang dapat digunakan untuk membuat 

dan membangun sebuah game. Seperti Unity dan juga tutorial sebagai acuan yang 

dapat kita unduh di berbagai situs. Game edukasi tata cara dan do’a berwudlu ini 

dikembangkan menggunakan piranti lunak Unity. Unity adalah alat 

pengembangan game yang telah dirancang agar fokus pada pembuatan game yang 

menakjubkan [1]. Game edukasi ini berfungsi sebagai alternatif belajar agar lebih 

menyenangkan.  

Jika dibandingkan dengan game engine lainnya Unity merupakan game 

engine gratis yang dapat diunduh oleh siapa saja untuk membangun sebuah game. 

Berbeda dengan jenis game engine seperti Cry Engine yang harus berbayar ketika 

mengunduhnya. Cry Engine adalah mesin permainan yang dirancang terutama 

untuk digunakan game shooter video. 
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Penelitian ini membahas bagaimana membangun Game edukasi tata cara 

dan do’a berwudlu untuk murid sekolah dasar menggunakan Unity agar menjadi 

game yang disukai. Selain syarat akan pendidikan game ini merupakan game 

islami karena mengajak murid sekolah dasar dapat memahami tata cara do’a dan 

berwudlu terdiri dari do’a sebelum melakukan wudlu, gerakan berwudlu secara 

berurutan dan do’a selesai berwudlu. Maka dari itu tugas akhir ini dibuat untuk 

murid sekolah dasar yang nantinya game ini bisa menjadi media belajar yang 

lebih efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal yaitu : 

a. Bagaimana membuat  game edukasi tata cara dan do’a berwudlu 

dengan piranti lunak Unity ? 

b. Bagaimana mendesain sistem game edukasi tata cara dan do’a 

berwudlu menggunakan piranti lunak Unity ? 

c. Bagaimana memberikan tingkat kesulitan game edukasi tata cara 

dan do’a berwudlu agar lebih menarik dan interaktif ? 

d. Bagaimana menguji rancangan game edukasi tata cara dan do’a 

berwudlu dengan metode uji coba responden terhadap 10 murid 

Sekolah Alam Balikpapan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah : 

a. Aplikasi game ini dibuat menggunakan piranti lunak Unity berbasis 

game desktop. 

b. Game dibuat dengan tiga tingkat kesulitan yaitu easy dimana user 

menyusun tulisan arab “bismillahirrahmanirrahim” yang terpisah-

pisah kemudian diacak dan dilanjutkan dengan mengurutkan serta 

mencocokkan cara dan langkah berwudlu secara benar dengan 

waktu yang sudah ditentukan. Medium, pada tingkatan ini 

merupakan tingkat kesulitan mengah, sama dengan tingkatan easy 

hanya saja user harus lebih teliti dan mengejar waktu lebih cepat 



3 
 

dibanding easy. Hard, user akan dihadapkan pada permainan yang 

lebih sulit karena dihadapkan oleh waktu yang sangat singkat dan 

harus menyelesaikan do’a sebelum berwudlu, mencocokkan dan 

mengurutkan langkah-langkah berwudlu sampai do’a selesai 

berwudlu. 

c. Studi kasus hanya di Sekolah Alam Balikpapan. 

d. Pengujian game menggunakan uji coba responden terhadap 10 

murid Sekolah Alam Balikpapan secara acak. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Membuat game edukasi tata cara dan do’a berwudlu dengan piranti 

lunak Unity. 

b. Mendesain sistem game edukasi tata cara dan do’a berwudlu 

menggunakan piranti lunak Unity. 

c. Merancang game edukasi tata cara dan do’a berwudlu dengan 

beberapa tingkat kesulitan. 

d. Menguji rancangan game edukasi tata cara dan do’a berwudlu 

dengan metode uji coba responden terhadap 10 murid Sekolah 

Alam Balikpapan? 

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

1.5.1 Analisa 

Pada langkah ini dilakukan penggumpulan berbagai sumber yang 

terkait dengan pembuatan game yang menggunakan Unity. Bagaimana 

merancang game yang meliputi pengaturan backsound, background, alur 

game dan animasi-animasi dalam game edukasi tata cara dan do’a berwudlu.  

 

1.5.2 Mendesain Sistem 

Pada langkah ini akan dirancang desain sistem dengan membagi 

beberapa kategori perancangan yaitu : 
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a. Merancang tampilan antara muka game dengan user. Rancangan 

ini befungsi untuk media komunikasi antara user dengan aplikasi 

game yang dibuat. Perancangan ini meliputi analisis dan desain 

tampilan yang akan dikembangkan. 

b. Merancang arsitektur game dan gameplay. Perancangan ini 

meliputi analisis dan desain sistem yang akan dikembangkan. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

 Dari perancangan sistem yang ada, dibuat sebuah aplikasi game 

edukasi tata cara dan do’a berwudlu yang menggunakan piranti lunak 

Unity. 

 

1.5.4 Pengujian Sistem 

 Pengujian berdasarkan cara kerja game edukasi tata cara dan do’a 

berwudlu yang dilihat dari sudut pandang pengguna yang telah diujikan 

dengan menggunakan sistem uji coba responden terhadap 40 murid 

Sekolah Alam Balikpapan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penelitian  ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir yang dibuat, metodologi penelitian yang 

digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan semua teori Tugas Akhir yang 

dibangun untuk perencanaan sistem dan pembuatan aplikasi game. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas perancangan dan pembangunan 

kebutuhan sistem yang dibuat menjadi aplikasi yang meliputi Use Case 

Diagram, Activity Diagram, dan Sequance Diagram. 
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 BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang implementasi sistem aplikasi game dan 

pengujian dari kinerja sistem yang sudah dibangun untuk mengevaluasi 

serta mengetahui hasil dari implementasi dalam tugas akhir ini. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapat 

dari hasil implementasi tugas akhir yang dibuat. 

     


