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BAB I 

PENDAHLUAN 

Pada bab ini berisi tentang 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 

Belajar merupakan kegiatan yang tidak akan pernah berhenti dari detik demi 

detik sejak manusia lahir sampai mati. Manusia sejak lahir, belajar untuk 

mengenal dirinya dan juga lingkungannya[1]. Manusia berbeda dengan makhluk 

ciptaan tuhan lainnya karena manusia memiliki ke istimewaan yaitu memiliki akal 

pikiran. Akal pikiran inilah yang menyebabkan manusia secara alami serta reflek 

berusaha untuk belajar tentang apa saja. Manusia melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai cara, namun tujuannya sama yaitu memahami apa yang 

dipelajari. 

Banyak sekali media yang ditawarkan untuk meningkatkan minat belajar 

anak-anak agar tidak bosan dalam belajar dan pemahaman anak-anak terhadap 

suatu pendidikan agama, seperti pembelajaran formal, private, melalui audio, 

serta video. Namun dari media pembelajaran yang ada dilihat kurang efektif 

karena minat dan cara kerja pengguna dari media tersebut membutuhkan waktu 

dan device tertentu sehingga mengurangi minat belajar anak-anak. 



2 

 

Game merupakan suatu aplikasi yang sangat diminati oleh anak-anak, akhir-

akhir ini game mampu menguasai dunia pasar yang dapat di implementasikan di 

beberapa device seperti komputer/laptop, mobile, serta play station (PS) yang 

perkembangannya sangat dirasakan. Sejumlah developer dunia pun gencar 

mengembangkan sejumlah aplikasi seperti game dan aplikasi non game lainnya. 

Akhir-akhir ini ada beberapa media pembelajaran yang ditawarkan untuk 

meningkatkan potensi pemahaman anak-anak terhadap pendidikan agama yang 

berkaitan dengan wudhu, shalat dan doa, seperti “game edukasi tata cara wudhu 

dan doa”. [2] 

Namun dari aplikasi game tersebut masih dianggap memiliki kekurangan 

seperti divices PC yang digunakan untuk memainkan “game edukasi tata wudhu 

dan doa” dan juga kurangnya materi shalat. 

Dengan demikian penulis mencoba mengambil bagian dalam pengembangan 

game tersebut menjadi lebih menarik dan mudah untuk digunakan dinama saja, 

seperti penambanam materi shalat, fitur, sekenario permainan yang menarik dan 

di implementasikan dalam bentul mobile device.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan analisa kebutuhan aplikasi? 

2. Bagaimana merancang user interface aplikasi? 
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3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi pada lingkungan 

pengembangan android? 

4. Bagaimana menguji fitur-fitur aplikasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini  memiliki tiga fitur yaitu wudhu, shalat dan doa. 

2. Software yang digunakan aplikasi ini adalah unity3D. 

3. Hardware yang digunakan aplikasi ini adalah Smartphone. 

 

1.4 Tujuan  

1. Analisa kebutuhan dilakukan dengan melakukan rekayasa kebutuhan dari 

beberapa perangkat lunak sejanis 

2. Merancang user interface wudhu, shalat dan doa 

3. Pengimplementasian aplikasi menggunakan unity3D dengan bahasa 

pemograman java. 

4. Pengujian fitur-fitur aplikasi menggunakan black box testing. 

 

1.5 Metodologi 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari sumber kepustakaan 

diantaranya ialah abstrak hasil penelitian, review, jurnal, dan buku referensi. 
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1.5.2 Pembangunan Perangkat lunak 

Dalam pembuatan perangkat lunak ini akan menggunakan model 

Incremental. Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatan-kegiatan 

pengembangan dasar yaitu: 

 

 

1. Analisa  

Dari analisa kebutuhan terhadap beberapa perangkat lunak sejenis didapat tiga 

fitur utama yaitu: wudhu, shalat, doa.  

2. Perancangan  

Terdapat tiga fitur pada pemgembangan game yang akan dirancang yaitu 

wudhu, shalat dan doa, dimana di fitur wudhu terdapat materi tata cara 

wudhu, fitur shalat terdapat materi tatacara shalat dan di fitur doa terdapat 

materi doa sehari hari.  

3. Implementasi 

Pada tahap ini pengembangan perangkat lunak menggunakan game engine 

unity3D, karena pembuatan game akan lebih mudah dan cepat. 

4. Pengujian 

Pada tahapa pengujian aplikasi menggunakan Black Box Testing pada 

fitur-fitur aplikasi game, apakah fitur-fitur tersebut telah sesuai dengan 

tujuan pengembangan game.  
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1.6 Sistematika Penuliasan 

Untuk memudahkan didalam memahami permasalahan dan pembahasan, maka 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, metodelogi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang bahan, teori dan konsep yang digunakan sebagai 

landasan atau acuan yang diperlukan terhadap analisi dan perancangan 

sistem hingga implementasi dan pengujian. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai proses kegiatan yang akan di 

terapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang 

diperlukan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik sesuai 

kebutuhan, perancangan antar muka bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang aplikasi yang akan di bangun, sehingga akan 

mempermudah dalam mengimplementasikan aplikasi serta akan 

memudahkan pembuatan aplikasi. 

BAB VI : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan implementasi dari hasil perancangan yang 

telah dibuat kedalam bentuk aplikasi pemograman, aplikasi dalam 
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peneletian ini berupa game, kemudian dilakukan pengujian 

terhadap game yang telah di bangun. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan apa saja berdasarkan data hasil 

analisa yang diperoleh dari pengujian, serta saran yang dapat 

berguna bagi pengembang aplikasi ini selanjutnya. 

 


