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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Sebelum melakukan pembuatan sebuah program perangkat lunak, 

dilakukan suatu perancangan akan perangkat lunak tersebut. Sehingga pada saat 

pembuatan akan semakin cepat dan terstruktur rapi, karena didalam perancangan 

akan dibahas tentang persiapan pembuatan perangkat lunak dan menyiapkan 

kebutuhan untuk sistem yang akan dibangun sesuai dengan metode 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan, termasuk menganalisa 

kebutuhan yang ada. 

3.1 Analisa Sistem 

Pada analisa sistem akan mencakup diskripsi umum, analisa kebutuhan 

fungsional, non fungsional dan usecase diagram. 

3.1.1 Diskripsi Umum 

Sistem yang akan dikembangkan adalah game edukasi dengan memiliki 

tiga fitur utama: wudhu, shalat dan doa. Fitur wudhu terdapat materi tatacara 

wudhu dan memiliki tiga level permainan, fitur shalat terdapat materi tata cara 

shalat dan memiliki 3 level permainan, dan fitur doa terdapat materi doa sehari-

hari, kemudian fitur doa ini juga memiliki tiga level permainan. 
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3.1.2 Analisa Kebutuhan 

 Untuk mempermudah menganalisa sebuah sistem dibutuhkan dua jenis 

kebututhan. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. 

 

3.1.2.1 Kebutuan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

yang nantinya dilakukan oleh sistem. 

1. Wudhu 

Materi wudhu berisikan tata cara wudhu, mulai dari berniat untuk 

menghilangkan hadas atau bersuci, membaca basmallah, membasuh kedua 

telapak tangan terlebih dahulu, berkumur dan membersihkan hidung 

dengan air, membaasuh muka, membasuh kedua tangan dan siku, 

mengusan sebagian atau seluruh permukaan kepala, mengusap sepasang 

telinga dan membasuh kedua kaki dan hingga mata kaki. Dari tatacara 

wudhu tersebut akan di random dan kemudian pemain mengurutkan dan 

menyusun tatacara wudhu dengan benar. 

2. Shalat 

Materi shalat berisikan tata cara shalat, mulai dari menghadap kiblat 

dengan seluruh badan tanpa berpaling dan menoleh, niat shalat yang ia 

kerjakan, takbiratul ihram, meletakkan telapak tangan kanan diatas 

punggung telapak tangan kiri diatas dada, membaca alfatiha, ruku’,  i’tidal, 

sujud, duduk diantara dua sujud, duduk tahyat akhir dan salam. Dari 
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tatacara shalat tersebut akan di random dan kemudian pemain 

mengurutkan dan menyusun tatacara shalat dengan benar. 

3. Doa  

Materi doa berisikan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa wudhu,doa 

sesudah wudhu, doa sebelum makan dan doa sesudah mkan. Dari doa 

tersebut akan dipotong memnjadi beberpa bagian kemudian dirandom, 

pemain mengurutkan dan menmenyusun potongan doa dengan benar.  

 

3.1.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada 

properti prilaku yang dimiliki oleh sistem. 

1. Usability 

Pada aplikasi game ini terdapat tiga fitur utama yaitu wudhu shalat dan 

doa, pada fitur tersebut memiliki materi seperti: 

-  tata cara wudhu  

- Tatacara shalat 

- Dan doa sehari-hari yang dibatasi lima dia pada aplikasi game. 

Materi ini nanti akan mempermudah pemain dalam proses belajar, tidak 

hanya itu game ini dilengkapi dengan dasain model warna ceria dan juga 

musik anak-anak sebagai pendukung untuk memainkan aplikasi game ini 

menajdi lebih menarik.  
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2. Waktu akses 

Batas waktu dalam aplikasi game ini adalah pemain hanya dapat 

melakukan permianan sekali saja, jika salah permian akan game over, dan 

pemain dapat melanjutkan permainan tersebut dengan kita cara, bisa lilih 

level kembali, mengulang permainan atau kembali kemenu utama dan 

meilih materi dan level peramainan kembali. 

 

3.1.3 Use Case Diagram 

 

Gambar 3.1 Usecase Diagram fitur game  

 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan adalah salah satu bagian dari metodologi pengembangan suatu 

perangkat lunak yang dilakukan setelah tahapan untuk memberikan gambaran 

secara terperinci. Oleh karena perancangan aplikasi game ini terfokus pada 3 

utama yaitu wudhu, shalat dan doa, gambaran seperti apa saja yang ada pada 
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ketiga fitur tersebut akan di gambarkan pada perancangan model unified 

modelling language (UML), Finite State Machine (FSM), storyboard dan desain 

user interface pada aplikasi game. 

 

3.2.1 Activiy Diagram 

Activity diagram adalah representasi grafis dari alur kerja tahapan aktivitas. 

Diagram ini mendukung pilihan tindakan, iterasi dan concurrency. Pada 

pemodelan UML activity diagram dapat digunakan untuk mejelaskan bisnis dan 

alur kerja operasional secara step by step dari kompenen suatu sistem. Activity 

diagram menunjukkan keseluruhan alir kontrol. 

3.2.1.1 Wudhu 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram wudhu 
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Pada gambar 3.2 menjelaskan alur kerja tahapan aktifitas fitur wudhu, dimulai 

dari pemain mengklick menu wudhu, sistem akan menampilkan tampilan level 

dari wudhu, kemudian pemain memilih salah satu level tersebut, sistem akan 

menampilkan permainan dari level yang pilih, lalu pemain memulai permainan. 

3.2.1.2 Shalat 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Shalat 

Pada gambar 3.3 menjelaskan alur kerja tahapan aktifitas fitur shalat, dimulai dari 

pemain mengklick menu shalat, sistem akan menampilkan tampilan level dari 

shalat, kemudian pemain memilih salah satu level tersebut, sistem akan 

menampilkan permainan dari level yang pilih, lalu pemain memulai permainan. 
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3.2.1.3 Doa 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Doa 

Pada gambar 3.2 menjelaskan alur kerja tahapan aktifitas fitur doa, dimulai dari 

pemain mengklick menu doa, sistem akan menampilkan tampilan level dari doa, 

kemudian pemain memilih salah satu level tersebut, sistem akan menampilkan 

permainan dari level yang pilih, lalu pemain memulai permainan. 

3.2.2 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar objek dan mengindikasikan komunikasi diantara objek-objek tersebut. 

Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-

objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut 

kemudian diurutkan dari kiri kekakan, actor yang menginisiasikan interaksi 

biasanya ditaruh dipaling kiri dari diagram. 
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3.2.2.1 Wudhu 

 

Gambar 3.5 Sequence Diagram Wudhu 

 

Pada gambar 3.5 menjelaskan interaksi pemain dengan fitur wudhu, dari mulai 

memilih materi wudhu, menampilkan materi, memilih level wudhu, menampilkan 

level wudhu, kemudian memulai permain sampai menampilkan score. 
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3.2.2.1 Shalat 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram Shalat 

 

Pada gambar 3.6 menjelaskan interaksi pemain dengan fitur shalat, dari mulai 

memilih materi shalat, menampilkan materi, memilih level shalat, menampilkan 

level shalat, kemudian memulai permain sampai menampilkan score. 
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3.2.2.1 Doa 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram Doa 

 

Pada gambar 3.7 menjelaskan interaksi pemain dengan fitur doa, dari mulai 

memilih materi doa, menampilkan materi, memilih level doa, menampilkan level 

doa, kemudian memulai permain sampai menampilkan score. 

 

3.2.3 Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah class yang menggambarkan struktur dan 

penjelasan class, paket dan objek serta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi. 
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Class diagram juga menjelaskan hubungan  antar class dalam sebuah 

sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling 

berkaloborasi untuk mencapai sebuat tujuan. 

 Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket 

didalam sistem. Class diagram memberikan gambaran sistem secara statis dan 

relasi antar mereka. Biasanya dibuat beberpa class diagram untuk sistem tunggal. 

Dapat dibuat beberapa diagram sesuai dengan yang diinginkan untuk 

mendapatkan gambaran lengkap terhadap sistem yang dibangun. 

 

Gambar 3.8 Class Diagram Game 

 

3.2.4 Finite State Machine (FSM) 

Finite State Machine merupakan model yang menggambarkan perilaku dari 

sistem. Dalam permainan ini, rancangan FSM meliputi perilaku dari objek yang 

ada di dalam sistem. Pada Gambar 3.2 dijelaskan  mengenai Finite State Machine 

dari pemainan. 
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Gambar 3.9 Finite State Machine Gameplay 

 

3.2.5 Storyboard 

Storybord adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan 

naskah, dengan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang 

lain dengan lebih mudah, karena kita dapat menggiring kyalan seseorang 

mengikuti gambar-gambar yang terjadi, sehingga menghasilkan persepsi yang 

sama pada ide cerita kita. 

Berikut merupakan storybord dari game edukasi pembelajaran wudhu 

shalat dan doa : 
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Gambar 3.10 Storyboard Game 

 Penjelasan storyboard diatas sebagai berikut: 

1. Tampilan Utama dalam memulai game, dalam tampilan utama ini terdapat 

tiga pilihin menu, menu main, panduan dan menu pengaturan, pemain 

dapat memulai permain dengan menekan menu main atau ingin belajar 

terlebih dahulu sebelum memainkan game yaitu pemain mengklik menu 

panduan, jika menu pengaturan pemain hanya dapat mematikan dan 

menghidupkan kembali suara musik pada game. 

2. Pemain mengklik menu main lalu akan menampilkan tampilan pilihan 

materi game yang akan dimainkan oleh pemain, ada materi wudhu, shalat 

dan doa. 

3. Jika pemain mengklik salah satu dari ketiga materi tersebut akan 

menampilkan tampilan pilih level,misal seperti storyboard diatas pemain 
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memilih materi wudhu, maka akan menampilkan tampilan pilih level dari 

materi wudhu, ada level mudah, sedang dan level sulit. 

4. Dari tampilan pilih level pemain memulai dengan mengklik level mudah 

dari materi wudhu, maka akan menampilkan tampilan permainan game 

dengan tingkat kesulitan mudah, dimana pemain mengurutkan dan 

menyusun tatacara wudhu berdasarkan nomor  urut yang muncul pada 

layar. 

5. Pada level sedang untuk materi wudhu, pemain dihadapkan dengan 

tingkat kesulitan sedanng, dimana pemain mengurutkan dan menyusun 

tatacara wudhu tidak berdasarkan nomor urut, akan tetapi berdasarkan 

urutan gerak dalam tatacara wudhu yang muncul pada layar. 

6. Pada level sulit untuk materi wudhu, pemain dihadapkan dengan tingkat 

kesulitan yang sulit, dimana pemain mengurutkan dan menyusun tatacara 

wudhu tidak berdasarkan nomor urut, akan tetapi berdasarkan urutan 

gerak dalam tatacara wudhu yang muncul pada layar dan gerakannya 

block kotanya lebih cepat. 

7. Apabila pemain salah mengurutkan dan menyusun materi wudhu, maka 

permainanpun berakahir (game over), seperti pada tampilan ke tujuh dari 

storyboard diatas, dimana dari tampilan game over tersebut akan 

menampilkan score yang didapat oleh pemain, kemudian ada tiga pilihan 

yang dapat dipilih oleh pemain setelah game over yaitu kembali ke menu 

utama, mengulang permainan dan kembali ke level permainnan. 
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8. Pada tampilan ke delapan adalah pengaturan suara musik pada game, 

yaitu on dan off suara game saja. 

9. Pada tampilan ke 9 adalah panduan materi wudhu, shalat dan doa, pada 

panduan ini, pemain dapat belajar terlebih dahulu materi game sebelum 

memainkannya. 

Catatan : 

Konsep permainan game pada materi wudhu, shalat dan doa sama yaitu 

mengurutkan dan menyusun block kota dari potongan materi pada layar dan 

tingkat kesuliatan yang sama juga.  

 

3.2.6 Perancangan Tampilan Antar Muka 

Salah satu bagian penting pada pembuatan game adalah rancangan tampilan 

dalam game. Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang aplikasi yang akan di kembangkan, sehingga akan mempermudah dalam 

mengimplementasikan aplikasi serta akan memudahkan pembuatan aplikasi. 

Berikut perancangan antarmuka yang akan menjadi dasar dalam pembuatan 

aplikasi tugas akhir ini. 
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3.2.6.1 Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar 3.11 Menu Utama Game 

 

Pada Gambar 3.11 merupakan gambaran tampilan antarmuka menu utama, 

terdapat tiga  menu yaitu main, panduan dan pengaturan, menu main untuk 

memulai permainan, menu panduan berfungsi agar pemain sebelum 

memainkan gam tersebut agar belajar terlebih dahulu, menu penagaturan 

untuk pangaturan volume dan mematikan musik pada game. 

3.2.6.2 Antarmuka Panduan 

 

Gambar 3.12 Menu Panduan 
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Pada Gambar 3.12 terdapat antarmuka pengguna grafis untuk panduan, yaitu 

panduan wudhu, shalat dan doa agar pemain bisa belajar terlebih dahulu 

sebelum memainkan game ini. 

3.2.6.3 Antarmuka Penagaturan 

 

Gambar 3.13 Menu pengaturan 

Pada Gambar 3.13 terdapat antarmuka pengguna grafis untuk pengaturan 

mematikan suara. 

3.2.6.4 Antarmuka  Pilih Mode 

 

Gambar 3.14 Pilih Mode 
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Pada Gambar 3.14 merupakan antarmuka pilih materi game, adapun 

materinya tentang wudhu, shalat dan doa. 

 

3.2.6.5 Antarmuka  Pilih Level 

 

Gambar 3.15 Pilih Level 

Pada Gambar 3.15 merupakan antar muka tingkat kesulitan dari materi 

pada game, jadi tiap materi memiliki tingkat kesulitan yaitu ada tingkat 

kesulitan mudah, sedang dan sulit. 

3.2.6.6 Antarmuka  Level  Materi Wudhu 

 

Gambar 3.16 Pilih Level wudhu 
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Pada Gambar 3.16 merupakan antarmuka tingkat kesulitan dari materi 

wudhu pada game, yaitu tingkat kesulitan mudah, sedang dan sulit, bagian 

pojok kiri ada poin, bagian pojok kanan ada menu untuk memilih kembali 

ke menu utama, menu level dan menu melanjutkan permainan kembali. 

 

3.2.6.7 Antarmuka  Level  Materi Shalat 

 

Gambar 3.17 Pilih Level 

 

Pada Gambar 3.17 merupakan antarmuka tingkat kesulitan dari materi 

Shalat pada game, yaitu tingkat kesulitan mudah, sedang dan sulit, bagian 

pojok kiri ada poin, bagian pojok kanan ada menu untuk memilih kembali 

ke menu utama, menu level dan menu melanjutkan permainan kembali. 
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3.2.6.8 Antarmuka  Level  Materi Doa 

 

Gambar 3.18 Pilih Level 

Pada Gambar 3.18 merupakan antarmuka tingkat kesulitan dari materi doa 

pada game, yaitu tingkat kesulitan mudah, sedang dan sulit, bagian pojok 

kiri ada poin, bagian pojok kanan ada menu untuk memilih kembali ke 

menu utama, menu level dan menu melanjutkan permainan kembali. 

3.2.6.9 Antarmuka  Game Over 

 

Gambar 3.19 Game over 

Pada Gambar 3.19 menjelaskan tentang permainan selesai dan berapa poin 

yang didapat oleh pemain. 
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