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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai teori dasar yang akan digunakan dalam 

pembuatan game edukasi pembelajaran wudhu, shalat dan berdoa berbasis 

android. Beberapa pokok pembahasan yang di ulas adalah, game edukasi, 

wudhu, shalat, doa dan pemograman android. 

2.1 Game 

Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya 

mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu [3]. Game adalah 

kompetisi antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan 

menggunakan aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

pula[4]. 

Dalam sebuah permainan harus ada kompetisi agar pemain terangsang 

untuk terus bermain, kompetisi tersebut dapat berwujud menang dan kalah. 

Pemain harus bisa menemukan strategi atau cara untuk memecahkan masalah 

sehingga dapat memenangkan game tersebut. 

 Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, 

merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang di buat semenarik 

mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasaan 

batin. Bermain game merupakan salah satu sarana pembelajaran. Game lebih 

sering dimainkan oleh anak-anak, akan tetapi pada zaman sekarang orang 
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dewasa juga suka bermain game dan mengikuti perkembangan game-game 

yang ada sekarang. Jenis game sangatlah tergantung dari perkembangan 

zaman. Jika dilihat dari grafis yang digunakan dalam aplikasi permainan, maka 

aplikasi permainan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu aplikasi 

permainan 2D (dua dimensi) dan 3D (tiga dimensi). 

Game jika dilihat dari cara memainkannya memiliki berbagai genre 

atau aliran diantaranya : First Person Shooter (permainan aksi dengan sudut 

pandang orang pertama ), Role Play Games (memerankan tokoh), Arcade 

(ketangkasan), Adventure (pertualangan), Simulation (simulasi) dan lain 

sebagainya. Salah satu genre yang sedang menjadi tren adalah game arcade. 

Game arcade adalah jenis permainan yang mengandalkan ketangkasan tangan 

pemainnya dalam melakukan kontrol. Ciri game arcade yang umum yakni 

biasanya memiliki konsep dan desain yang simpel dan tingkat kesulitan yang 

bertambah di setiap level. 

 

2.1.1 Game Edukasi 

Game edukasi adalah permaian yang dirancang atau dibuat untuk 

merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan 

masalah [5]. Game Edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan 

untuk memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui 

suatu media unik dan menarik. Game edukasi dibuat dengan tujuan spesifik 

sebagai alat pendidikan, untuk belajar mengenal warna, mengenal huruf dan 

angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. 
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Game dengan tujuan edukasi seperti ini dapat digunakan sebagai salah 

satu media edukasi yang memiliki pola pembelajaran learning by doing. 

Berdasarkan pola yang dimiliki oleh game tersebut, pemain dituntut untuk 

belajar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Status game, 

instruksi, dan tools yang disediakan oleh game akan membimbing pemain 

secara aktif untuk menggali informasi sehingga dapat memperkaya 

pengetahuan dan strategi saat bermain. 

Game edukasi unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan 

metode pembelajaran konvensional. Salah satu keunggulan yang signifikan 

adalah adanya animasi yang dapat meningkatkan daya ingat sehingga anak 

dapat menyimpan materi pelajaran dalam waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan metode pengajaran konvensional [3] 

Game edukasi adalah permainan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dan dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau 

nilai-nilai pendidikan. Game edukasi yang akan dikembangkan bergenre 

Arcade, dimana melatih ketangkasan pengguna dalam menyusun dan 

mengurutkan tata cara wudhu, shalat dan doa. 

 

2.2 Wudhu, Shalat dan Doa 

2.2.1 Pengertian Wudhu 

Wudhu berasal dari bahasa arab yaitu wudhu a, yawdhu’u, wudhu’an, 

wadha atan yang artinya bersih. Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan 

indah. Secara harfiah kata al-wudhu berarti kebersihan, kebaikan, dan kerapian. 
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Sedangkan menurut istilah wudhu adalah suatu cara membersihkan diri 

dengan tujuan menghilangkan hadas dan najis yang ada di badan [6]. 

 

2.1.2 Tata Cara Wudhu 

Adapun tata cara wudhu yang sempurna sebagai berikut: 

a. Berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci. 

Niat yang dimaksud disini adalah keinginan hati untuk berwudhu 

demi mengharap ridha Allah serta melaksanakan perintah-Nya dan 

perintah Rasul-Nya. 

b. Membaca basmalah di awal wudhu. 

Sebelum mulai membasuh anggota wudhu, orang yang akan 

berwudhu diwajibkan membaca basmallah, atau lebih sempurnanya 

bismillahirahmanirrahim. 

c. Membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. 

Basuh kedua telapak tangan anda sebanyak tiga kali. Hukum 

membersihkan jari-jari tangan adalah sunnah. Begitu juga hukum 

membasuh tangan tiga kali, khususnya ketika bangun tidur, hukumnya 

sunnah. 

d. Berkumur dan membersihkan hidung dengan air. 

Hukum berkumur dan membersihkan hidung sebersih mungkin 

adalah sunnah, kecuali bagi orang yang berpuasa agar tidak merusak 

puasanya karena air yang masuk kedalam rongga perut. Berkumur dan 

membersihkan hidung dilakukan sebanyak tiga kali dengan tiga ciduk 
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air. Memasukan air ke dalam hidung menggunakan tangan kanan, 

sedangkan tangan kiri digunakan untuk menahan air yang dikeluarkan 

dari hidung. 

 

e. Membasuh muka tiga kali. 

Membasuhnya mulai dari bagian tempat tumbuhnya rambut 

hingga bagian bawah janggut dari telinga kiri hingga kanan. Saat 

membasuh muka, disunnahkan pula membersihkan jenggot yang tebal 

dengan mengalirkan air ke akar jenggot. 

f. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku tiga kali. 

Basulah sepasang lengan Anda bersama dengan siku sebanyak 

tiga kali seraya digosok. Yakinkan bahwa air sudah merata. Mulailah 

dengan yang sebelah kanan. Tengah-tengahilah jari-jari tangan Anda 

untuk meyakinkan bahwa air sudah sampai secara merata, karenaitulah 

yang disunnahkan. 

g. Mengusap sebagian atau seluruh permukaan kepala sekali usap. 

Usaplah seluruh kepala Anda dengan menggunakan sepasang 

telapak tangan Anda mulai bagian depan kepala sampai bagian 

belakang, kemudian ulangi dari depan lagi. Usaplah kepala dengan 

menggunakan sebelah telapak tangan seraya Anda putarkan pada 

rambut supaya rata. Usaplah bagian depan kepala dengan sebelah 

telapak tangan, kemudian sempurnakan pada sorban atau peci, bagi 

wanita pada tutp kepalanya. Jika merasa kesulitan membuka sebagian 
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kepala karena ada uzur atau sakit, Anda cukup mengusap tutup kepala 

saja, dengan syarat tutup kepala tersebut harus tetap anda pakai sampai 

selesai shalat. 

h. Mengusap sepasang telinga sebanyak tiga kali. 

Setelah mengusap kepala, usaplah sepasang telinga Anda 

dengan menggunakan air yang baru, atau menggunakan air yang 

dipakai untuk mengusap kepala kalau memang masih ada. Mengenai 

tata cara mengusap sepasang telinga ialah, masukkan jari telunjuk Anda 

untuk diputarkan kebagian dalam telinga, sementara dalam waktu 

bersamaan jempol Anda berputar disekitar telinga bagian luar. 

i. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak tiga kali. 

Saat membasuh kakin, disunnahkan untuk membersihkan 

jemari kaki dengan jari kelingking. Dimulai dengan jari kelingking kaki 

kanan hingga ibu jari, kemudian ibu jari kaki kiri hingga kelingking. Ini 

tak berlaku jika jemari kaki cacat, seperti jika jemari kaki saling 

berhimpitan sehinggah sunnah itu gugur [7]. 

 

2.1.3 Hukum Wudhu 

Wudhu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah akil baligh 

ketika akan menjalankan shalat, atau ketika akan melakukan sesuatu yang 

keabsahannya disyaratkan harus berwudhu, seperti shalat, dan thawaf di 

ka’bah [7]. 
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2.3 Pengertian Shalat 

Shalat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

Apabila seseorang hendak melakukan shalat, maka ia wajib berwudhu 

terlebih dahulu jika ia berhadats kecil, atau mandi terlebih dahulu jika ia 

berhadast besar, atau bertayamum jika tidak memperoleh aiar atau sedang 

dalam kondisi tidak di izinkan memakai air, selain itu ia juga harus terlebih 

dahulu membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis. 

Adapun tata cara shalat yaitu: 

1. Menghadap kiblat dengan seluruh badan tanpa berpaling dan menoleh. 

2. Niat shalat yang ia kerjakan (didalam hati tanpa di ucapkan). 

3. Takbiratul ihram (takbir pembuka) dengan mengucapkan “Allahu Akbar” 

dan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. 

4. Meletakkan telapak tngan kanan diatas punggung telapak tangan kiri diatas 

dada. 

5. Membaca doa iftitah. 

6. Membaca basmallah, dan surat alfatiha. 

7. Membeca salah satu surat dari Al Quran (yang bias dibaca dan di hafal), 

dan panjangkanlah bacaan surat dalam shalat shubuh. 

8. Ruku’ yakni menundukkan punggung karena mengagungkan allah Swt, 

membaca takbir ketika ruku’, dan mengangkat kedua tangan setinggi 

pundak. Disunnahkan menunduk punggung serta menjadikan kepala 
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lurus/sejajar dengan punggung, serta meletakkan kedua tangan diatas lutut 

dengan merenggangkan jari. 

9. I’tidal (mengangkat kepala dari ruku’). 

10. Sujud. 

11. Duduk dianatara dua sujud. 

12. Duduk tahyat akhir. 

13. Salam. [8] 

 

2.4 Pengertian Doa 

Kata doa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan kata-kata baik 

secara terbuka bersama-sama atau secara pribadi untuk mengajukan tuntutan-

tuntutan (petitions) kepada Tuhan. Ibnu Arabi memandang doa sebagai bentuk 

komunikasi dengan Tuhan sebagai satu upaya untuk membersihkan dan 

menghilangkan nilai-nilai kemusrikan dalam diri. [9]  

Doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati 

untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisi-Nya. 

Sedangkan sikap khusyu’ dan tadharru’ dalam menghadapkan diri kepada-Nya 

merupakan hakikat pernyataan seorang hamba yang sedang mengharapkan 

tercapainya sesuatu yang dimohonkan. Itulah pengertian doa secara syar’i yang 

sebenanya. Doa dalam pengertian pendekatan diri kepada Allah dengan 

sepenuh hati, banyak juga dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Bahkan Al-

Qur’an banyak menyebutkan pula bahwa tadharu’ (berdoa dengan sepenuh 
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hati) hanya akan muncul bila di sertai keikhlasan. Hal tesebut merupakan 

kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang shalih. 

Dengan tadharu’ dapat menambah kemantapan jiwa, sehingga doa 

kepada Allah akan senantiasa dipanjatkan, baik dalam keadaan senang maupun 

dalam keadaan susah, dalam penderitaan maupun dalam kebahagiaan, dalam 

kesulitan maupun dalam kelapangan. 

 

2.5 Storyboard 

Storyboard adalah sketsa gambar uang disusun berurutan sesuai dengan 

nakah, dengan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada 

orang lain dengan lebih mudah, karena kita dapat mengiring khayalan 

seseorang mengikuti gambar-gambar yang disaji, sehingga menghasilkan 

persepsi yang sama pada ide cerita kita. 

Salah satu tahapan penting dalam produksi film adalah membuat 

storyboard, setelah stradara dan pengarah fotografi membahas sebuah adegan 

mereka kemuadian bertemu dengan artis storyboard untuk menerjemahkan 

gagasan mereka dalam gambar. Disitu terbentuklah rancangan-rancangan 

shooting, dan ketika dirasa ada sesuatu yang kurang pas atau ada kendala-

kendala dalam pengambilan gambar nantinya segera dapat dilakukan revisi. 

Dengan mengacu pada rencana shooting dalam storyboard para pemain 

dapat mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan cepat dan tepat. 

Storyboard dengan gambling memberikan tata letak visual dari adegan seperti 

yang terlihat melalui lensa kamera. 
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Storyboard juga berguna untuk editor untuk membantu menyusun 

scene yang berbeda-beda menjadi sesuai sesuai dengan scenario yang lebih 

mudah dan cepat. 

 

2.5.1 Storyboard Pada Game 

Storyboard pada game sedikit berbeda dari storyboard animasi, dimana 

pada storyboard game terdapat goal/mission yang akan dibuat pada game itu 

sendiri. Kemuadian storyboard pada game menjelaskan tentang alur permainan 

itu sendiri seperti apa itu tergantung dari jenis game. Misalkan game bergenre 

arcade tidak memiliki alur cerita namun game tersebut menitik beratkan pada 

perolehan point. Jadi storyboard yang dibuat yaitu bagaimana pemain 

mendapatkan nilai/point setinggi mungkin. 

 

2.5.2. Fungsi Storyboard 

1. Menggambarkan sketsa cerita sebuah film/animi berdasarkan garis besar 

seperti awal tengan akhir. 

2. Memudakan saat membuat film. 

3. Merupakan perencanaan dalam mebuat membuat film (kalau dalam 

bangunan bias disebut desain bangunan). [10] 

 

2.6 Finite State Machine (FSM) 

Finite state machine (FSM) adalah sebuah teknologi perancangan 

system control yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem 
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dengan menggunakan tiga hal berikut : State (keadaan), Event (kejadian) dan 

action (aksi). Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, 

sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau 

bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, 

baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu 

sendiri (missal interupsi timer). Transisi keadaan ini umumnya juga disertai 

oleh aksi yang dilakukakan oleh sistem ketetika menanggapi masukan yang 

terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau 

melibatkan rangkaian proses yang relative kompleks. Berdasarkan sifatnya, 

metode FSM ini sangat cocok digunakan sebagai basis perancangan perangkat 

lunak pengendalian yang bersifat kreatif dan real time. Salah satu keuntungan 

nyata penggunaan FSM adalah kemampuannya dalam mendekomposisi 

aplikasi yang relative besar dengan hanya menggunakan sejumlah kecil item 

state. Selain untuk bidang control, penggunaan metode ini pada kenyataanya 

juga umum di gunakan sebagai basis untuk perancang protocol-protocol 

komunikasi, perancangan perangkat lunak game, aplikasi WEB dan 

sebagainya. 

Dalam bahasa pemograman procedural seperti bahasa C, FSM 

umumnya direalisasikan dengan menggunakan statemen control switch case 

atau/dan if..then. dengan menggunakan statemen-statemen control ini, aliran 

program secara praktis akan mudah dipahami dan dilacak jika terjadi kesalahan 

logika. 
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Gambar 2.4 Contoh Diagram State Sederhana  

 

Diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state dan dua 

buah input serta empat buah aksi output yang berbeda: seperti yang terlihat 

pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju 

state(), pada keadaan ini sistem akan menghasilkan Action1 jika terjadi 

masukkan Event0, sedangkan jika terjadi Event1 maka Action2 akan di 

eksekusi kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan State1 dan 

seterusnya. 

 

2.6.1 Kelebihan FSM 

FSM memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

1. Sederhana, sehingga mudah diimplementasikan. 

2. Bisa diprediksi responnya. 

3. Komputasi ringan. 

4. Relative fleksibel. 
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5. Merupakan metode AI lama yang bias digunakan pada berbagai sistem. 

6. Mudah di transfer dari abstrak menjadi kode program. 

 

2.6.2 Kelemahan FSM 

Selain memiliki banyak kelebihan, FSM juga memiliki beberapa 

kelemahan (Brownlee,2010), diantaranya: 

1. Karena sifatnya bias diprediksi, maka implementasinya pada game kurang 

disukai. 

2. Implementasi pada game lebih besarlebih sulit karena pengaturan dan 

pemeliharaannya jadi kompleks. 

3. Sebaiknya hanya digunakan pada sistem dimana sifat sistem bias 

didekomposisikan menjadi state. 

4. Kondisi untuk transisi state adalah tetap. 

 

2.6.3 Teknik Pemodelan FSM 

Finite State Machine bukanlah metode yang baru. FSM sudah lama ada 

dan konsep dekomposisinya biasaya sudah di pahami dan sering digunakan 

oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membuat program 

computer atau desain program computer. Ada beberapa teknik pemodelan 

abstrak yag bias di gunakan untuk membenatu defenisi atau pemahaman dan 

desain dari FSM, mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu desain atau 

matematika (Lee:1998). 
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1. Diagaram Transisi State 

Juga dikenal sebagai Diagram Gelembung (Buble D iagram). 

Menunjukkan relasi antara State dengan input yang menyebabkan 

transisi state. 

2. Diagram pengambilan keputusan State-Aksi. 

Diagram Alir sederhana dengan tambahan gelembung yang 

menunjukkan penungguan terhadap input. 

3. Diagram Grafik State 

Salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk 

menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi 

dari state tersebut. 

4. Analisa Herarki Perintah. 

Meskipun tidak seperti state, ini merupakan teknik dekomposisi 

perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana caranya perintah 

di bagi jadi sub perintah dan urut sesuai urutan kejadianya. [11] 

 

2.7 Unifead Modeleng Language (UML) 

Unifead modeling language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang 

didukung oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain 

sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang di bangun menggunakan 

pemograman berorientasikan objek [12]. 
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2.7.1 Diagram-Diagram UML 

UML memiliki 13 jenis diagram resmi seperti tertulis dalam tabel 2.1. 

Diagram Kegunaan 

Activity Behavior prosedural dan paralel 

Class Class, fitur, dan hubungan-hubungan 

Comunication Interaksi antar object; penekanan pada 

jalur 

Composite 

Structure 

Dekomposisi runtime sebuah class 

Deployment Pemindahan artifak ke node 

Interaction 

overview 

Campuran squence dan activity diagram 

Object Contoh konfigurasi dari contoh-contoh 

Package Struktur herarki compile-time 

Sequence Interaksi antar obejek; penekanan pada 

squence 

State Machine Even mengubah objek selama aktif 

Timming Interaksi antar objeck; penekanan pada 

timing 

Use Case Pengguna berinteraksi dengan sebuah 

sistem 

Tabel 2.1 Jenis Diagram UML [12] 

 



22 
 

2.8 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis kernel linux yang dibeli oleh 

google. Sistem operasi ini dijalankan pada beberapa jenis perangkat [13]. 

Perangkat tersebut antara lain: smartphone dan tablet. 

Fitur dari android antara lain touch, accelerometer, kompas, GPS. 

Tidak 

 jarang game yang telah menggunakan fitur-fitur tersebut. Dalam tugas 

akhir ini, fitur yang digunakan hanya 2 yaitu touch dan Accelerometer. 

 

2.9 Unity3D 

Unity3D adalah perangkat lunak pembuat game 3D. fitur unity3D telah 

cukup efektif jika dibanding dengan memakai program framework. Program 

framework membuat para pengembang game memulai dari awal untuk 

membuat sistem-sistem yang akan digunakan pada game. Terutama game 3D 

yang mempunyai sistem framework yang kompleks. 

Keunggulan perangkat lunak framework ini mempunyai kelebihan 

untuk dijadikan game ke semua platform. Akan tetapi dengan melihat bahwa 

Unity3D juga dapat membuat game ke cukup banyak platform game. Platform-

platform tersebut antara lain: PC, android, IOS, Flash, PS3, Xbox, Wii U, 

Blackberry 10, Windows Phone dan Web Player [14]. 

 

 


