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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan Anak Usia Dini 

Menurut Seiffer dan Hoffnunf (University of Manitoba) diakses dari 

(kompas.com) dalam artikel yang berjudul Perkembangan Fisik Anak Usia Dini. 

Perkembangan fisik pada anak merupakan perubahan yang terjadi pada tubuh 

yang meliputi fisik pada anak. Perkembangan ini termasuk sistem syaraf, organ-

organ, pertumbuhan badan, tinggi badan, fungsi pada jantung dan sebagainya 

perubahan ini biasa disebut dengan perkembangan biologis (Biological Growth). 

Hunter mengatakan dalam buku Observasi Perkembangan Anak Usia Dini (2013) 

bahwa gerak atau olahraga sangat penting bagi perkembangan anak khususnya 

anak umur 5 tahun keatas karena pada masa usia tersebut anak-anak mengalami 

perkembangan tubuh, otot dan tulang maka dari itu anak-anak harus lebih 

memiliki aktivitas gerak sebagai perkembangan tubuh mereka. (Hal 201) 

Menurut Janice J. Beaty dalam buku yang berjudul Observasi Perkembangan 

Anak Usia Dini (2013) Terdapat tahap perkembangan Fisik dan motorik kasar 

anak pada anak usia dini berdasarkan umur mereka berikut ini merupakan 

perkembangannya. (hal 217-218). 
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1.) Perkembangan Anak Umur 1-3 Tahun 

a.) Perkembangan Gerakan merupakan sebuah fondasi atas kendalian 

tubuh pada anak terdapat tiga sumber yang menyebabkan 

perkembangan gerakan pada anak. Sumber pertama adalah ketika anak 

berumur 15 bulan saat anak memulai koordinasinya dengan baik, 

sumber kedua pemberian stimulasi ketika anak dapat menguasai 

koordinasi fisik dasar, sumber ketiga pada tahun kedua dan ketiga 

terjadi perubahan fisik mulai dari bertambahnya berat badan, tinggi 

badan hingga penglihatan pada anak. 

b.) Refleks dapat terlihat ketika anak-anak sudah dapat mengedipkan mata 

secara baik contohnya seperti mata yang terpejam ketika mata mereka 

terkena air atau benda asing. 

2.) Perkembangan Anak Umur 5-6 tahun 

a.) Transformasi Fisik dapat terlihat pada anak ketika memasuki umur 5 

tahun mulai dari berat badan yang bertambah, tinggi badan yang 

mengalami peningkatan serta perubahan yang terjadi pada tulang 

belakang anak dan sistem saraf. 

b.) Perkembangan Gerakan yang pesat terjadi pada anak memasuki umur 

5 tahun. Pada masa ini anak cenderung lebih suka memakai 

ketrampilan motorik mereka bahkan untuk aktivitas yang berbahaya. 

3.) Perkembangan Anak Umur 7 tahun keatas 

Pada masa ini anak-anak seharusnya sudah terampil dalam 

mengkoordinasikan motorik mereka sperti dapat memakai baju sendiri, 
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memakai sepatu sendiri, merapihkan tempat tidur, dan hal-hal yang 

berhubungan dengan fisik mereka. 

Menurut Dr. Abhimanyu Garg (The New England Journal of Medicine) 

dalam buku Pyshical Therapy for Children terdapat tiga prinsip dasar  yang 

mengatur perkembangan motorik (hal 46) 

1.) Chepalocaudal  adalah perkembangan tulang belakang mulai dari atas 

kepala hingga tulang ekor dengan otot guna untuk menunjang bagian 

kepala dan leher, biasanya otot mengalami perkembangan secara terakhir. 

2.) Proximodistal adalah sebuah perkembangan yang terjadi pada otot besar 

terlebih dahulu ketimbang otot-otot halus anak 

3.) Refinement adalah sebuah peningkatan yang dilakukan oleh otot dari 

perkembangan otot yang umum menjadi khusus yang dapat meningkatkan 

koordinasi dengan akurat. 

2.1.1 Fungsi Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak.  

Menurut John W Santrock (2016) Perkembangan Ketrampilan Motorik Anak 

diakses dari (kompas.com) mengatakan bahwa motorik kasar anak berguna 

pada saat anak mengolah kegiatan dan ketrampilan fisik mereka ketika anak 

sedang mengalami perkembangan motorik kasar mereka akan mengalami rasa 

senang atas kemampuan baru mereka yang meliputi aktifitas fisik sederhana 

seperti berguling, melompat, berlari-lari gerakan-gerakan tersebut berguna 

untuk meningkatkan pernapasan, membentuk otot besar, dan memperkuat 

jantung.  
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Elizabeth Hurlock (2014) (Child Growth Development) (kompas.com) 

mengatakan dalam artikel Dalam melatih perkembangan motorik kasar pada anak 

ada beberapa aspek dan fungsi yang dapat melatih kemampuan motorik kasar 

pada anak yang berhubungan dengan fisik anak. 

1.) Perkembangan tumbuh anak 

Pertumbuhan yang dimaksud adalah tumbuh kembang taip-tiap organ pada 

tubuh dapat terlihat pada berat badan pada anak, tinggi badan pada anak 

dan perkembangan kepala pada anak karena berkembangnya organ-organ 

dalam tubuh. perkembangan skill pada tubuh yang berhubungan dengan 

fungsi tubuh pada gerakan-gerakan yang lebih kompleks terkait dengan 

masalah kemampuan motorik kasar pada anak. 

2.) Kekuatan 

Kemampuan anak untuk mengolah dan memakai otot mereka untuk 

melakukan gerak fisik seperti berjalan, mengangkat dan memindahkan 

benda, mendorong kursi,dll. 

3.) Kelincahan 

Pada tahap ini anak sudah dapat merubah posisi dan arah gerak mereka 

dengan waktu yang singkat sperti berlari-lari, melompat,dll. 

4.) Koordinasi 

Anak sudah mahir dalam menggabungkan gerakan-gerakan antara dua 

gerakan berbeda digabungkan dalam satu pola gerakan yang sama seperti 

berjalan sambil memantulkan bola. Saat mereka melakukan dua gerakan 

saat bersamaan artinya mereka sedang melatih koordinasi gerakannya. 

Perancangan Aplikasi...,Ivander Bernadine K,FSD UMN,2017



 
 

14 

2.2 Aplikasi 

Menurut Rachmad Hakim S (2016) diakses dari (seputarpengetahuan.com) 

pengertian aplikasi adalah sebuah software yang telah dibuat untuk mengatur 

windows, game dengan sistem pengolahan dokumen. 

Menurut Buidu Raluca (2013) diakses dari (www.nngroup.com) Pada 

lingkupan mobile terdapat tiga jenis aplikasi sebagai mobile application  

1.) Mobile Native App 

Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat mobile biasanya aplikasi 

ini dikembangkan dengan satu platform bisa digunakan untuk semua 

fitur yang terdapat pada semua perangkat seperti kamera, GPS, 

contact,dsb. Pada dasarnya native app juga dapat digunakan pada 

sensor gerak dan bersifat offline atau dapat bekerja secara tanpa ada 

koneksi internet. 

2.) Mobile App Hybrid 

Aplikasi App Hybrid dapat diunduh pada App Store sama seperti 

Native App. dalam setiap perangkatnya aplikasi ini biasanya populer 

sebagai perkembangan Multi-Platform dengan kata lain setiap kode 

yang digunakan pada OS yang berbeda dapat menjadi sama sehingga 

dapat mengurangi biaya pengembangan. 

3.) Mobile Web App 

Dalam penuliasanya Web App biasanya ditulis dengan menggunakan 

html 5. proses pembuatanya  pemakai/pembuat harus mengakses URL 

khusus terlebih dahulu biasanya pada halaman homescreen terdapat 
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sebuah pilihan “memasang” yang dimana pemakai harus membuat 

sebuah bookmark pada halaman tersebut. (html, css3, javascript, 

PHP). 

Kesimpulannya adalah Web App dibentuk seperti layaknya Web Page yang 

menyerupai aplikasi sedangkan Native App dan Hybrid App biasanya terdapat 

pada App Store. 

2.2.1 Karakteristik Media Baru 

Menurut Stephanus Aranditio (2015) diakses dari (kompas.com) zaman yang 

semakin berkembang berdampak kepada teknologi saat ini yang juga 

mengalami perkembangan mulai dari teknologi yang berbasis analog hingga 

sekarang yang berbasis digital. Hal ini berpengaruh terhadap media yang 

diamana banyak pemasukan yang terjadi pada era perkembangan digital 

sehingga melahirkan media baru, contohnya seperti teknik mencetak pada foto 

yang zaman dahulu memakan waktu yang lama, sekarang untuk mencetak foto 

tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Kemunculan media baru muncul 

seiring dengan perkembangan teknologi pada era digital contoh dari media 

yang sudah ada adalah surat kabar, televisi dan radio memiliki karakteristik 

khusus. Media baru juga memiliki karakteristik yang membuat dia melebihi 

dari media lain, berikut ini adalah karakteristik pada media baru  

1.) Interaktif 

interaktf merupakan salah satu kunci utama pada media baru yang 

dapat membedakan dengan media-media lama yang sudah ada sepeti 

televisi, surat kabar dan radio. Media baru dapat dibilang media yang 
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sangat interaktif karena setiap dapat memilikinya dan tergolong mudah 

dengan adanya koneksi internet setiap orang dapat berbisnis, bertukar 

pikiran hingga berinteraksi dengan jarak yang jauh. 

2.) Hipertekstual 

Hipertekstual adalah pembaharuan sebuah informasi yang sudah 

dimiliki oleh media lama dimasukan kembali pada media baru 

berdasarkan tampilan layout dan konten yang terdapat pada media 

yang baru, sehingga ketika orang-orang mencari informasi yang 

terdapat di media lama mereka juga dapat mencarinya di media yang 

baru. 

3.) Networking 

Konteks jaringan dalam Networking adalah jaringan internet yang 

merupakan sebuah penguat dalam penggunaan media baru dalam 

mencari sebuah informasi atau data. Contoh dari jaringan itu adalah 

WWW (World Wide Web),Website Edukasi, Website negara,perusahaan 

dan pejabat, presitent worlds, situs media sosial, jaringan-jaringan 

tersebut merupakan kunci dari media baru. 

4.) Simulasi 

Arti kata simulasi disini adalah menirukan setiap media baik media 

lama dan baru memiliki dampak yang dapat ditirukan oleh masyarakat 

sekitar kesimpulan dari simulasi adalah menirukan sebuah informasi 

yang bersifat positif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

menjalani kehidupannya. 
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5.) Digital 

Pengertian dari kata digital adalah setiap media yang berbasis media 

baru memiliki suatu coding media baru dapat mencakup suara,cahaya, 

gambar digital yang memiliki coding tertentu yang nanti akan 

dimasukan pada sistem database. 

2.2.2 Aplikasi Sebagai Multimedia Interaktif 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Multimedia adalah kata yang 

dipenggal pada kata “Multi” yang berarti banyak/lebih dari satu dan “Media” 

yang berarti alat untuk berkomunikasi baik digital maupun cetak seperti, 

Televisi, Koran,Radio. Menurut Tay Vaughan Dalam bukunya yang berjudul 

Multimedia Making it Work (2014) Definisi dari kata multimedia adalah 

sebuah alat untuk berkomunikasi yang mampu memberikan informasi dengan 

grafis, gambar, suara dan video dengan alat elektronik masa kini saat ini 

banyak apliksi-aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Hlm (9). 

Menurut Hamid Basayib (2016) dikutip dari (nasionalkompas.com). 

Selaku komisaris Balai Pustaka kecil kemungkinan untuk memberhentikan 

aplikasi digital yang telah mendapat banyak dukungan dari publik sangat sulit. 

dikutip oleh Barfield (ilmu pengetahuan dan teknologi) dia mengatakan kunci 

kesuksesan dari sebuah media baru adalah Interaktif. Menurut Kevin Cox 

dalam buku berjudul User Interface Design (2013)  Terdapat 6 jenis elemen 

multimedia interaktif, berikut adalah elemen dari interaktif . 
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1.) Teks 

Sebuah komponen dasar bagi media dalam menyampaikan sebuah pesan. 

Pada teks semua orang-orang sudah terbiasa jika app tersebut memiliki 

teks tulisan, multimedia dapat memberikan informasi pada para pengguna 

dengan cepat. (Gambar 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Smart Apps for Kids 

(www.smartappsforkids.com, 2016) 

2.) Audio 

Suara atau audio berperan penting dalam elemen interaktif jika tidak ada 

suara/ audio maka daya tarik dalam sebuah media interaktif akan menurun 

karena tidak ada penjelasan dalam sebuah animasi atau video untuk saling 

berinteraksi.(Gambar 2.2) 
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Gambar 2.2 Audio File kids 

(www.veryicon.com, 2016) 

 

 

 

3.) Animasi 

Sebuah media interaktif dapat menggunakan media untuk menggerakan 

suatu benda, dengan teknik menggambar dari beberapa layer maka 

pengguna media ini dapat melihat suatu ilusi bahwa gambar tersebut 

bergerak. (Gambar 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Animation Desk 

(www.play.google.com, 2016) 
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4.) Grafik 

Grafik merupakan sebuah gambar yang dia dalam sebuah interaktif, 

biasanya grafik dapat berupa ilustrasi, foto maupun gambar. Elemen ini 

merupakan salah satu elemen yang penting dalam meida interaktif karena 

pada dasarnya manusia adalah makhluk visual. (Gambar 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Effective Use Color and Graphic in Apps 

(www.uxmatters.com, 2016) 

5.) Interactive Link 

Digunakan untuk memadukan elemen-elemen sehingga membentuk 

sebuah informasi yang terpadu, terdapat dua macam cara untuk mengakses 

sebuah informasi, linier dan non linier. Informasi non linier pengguna 

dapat melihat langsung sesuai dengan keinginannya, informasi linier 

memiliki tampilan yang sekuensial, dari halaman per halaman. (hal 208-

209) 
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Gambar 2.5 The Yellow Luke Flash App 

(www.suejan3.com, 2016) 

2.2.3 Warna Dalam Aplikasi 

Menurut Sir James Clerk Maxwell dalam buku yang berjudul Designing Web 

and Mobile Graphics (2013) mengatakan bahwa warna yang dipakai dalam 

pengaplikasian disebuah layar monitor, gadget, tab memakai warna primer 

RGB Red, Green, Blue dengan warna Additive yang biasanya diaplikasikan 

kedalam warna digital. Warna-warna tersebut akan terlihat ketika mata 

manusia melihat kesebuah layar monitor atau screen akan memunculkan warna 

sinar putih (hal 105). 

Pada tahun 1960 Van Hom Holtz dalam buku yang berjudul Designer 

Color Manual Color Theory and Application (2009) seorang reseptor 

menyatakan bahwa perbedaan panjang gelombang ketika manusia melihat 

warna berbeda-beda warna merah memiliki panjang gelombang 570 

nanometer, warna hijau memiliki panjang gelombang 535 nanometer dan 

warna biru meiliki panjang gelombang 425 nanometer. Ketiga warna primer 

RGB tersebut pada saat mata manusia melihat ketiga  
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warna tersebut pada layar monitor, Televisi, screen maka mata manusia akan 

membaca ketiga warna tersebut dengan warna cahaya putih. (hal 24).(Gambar 

2.6) 

 

 

Gambar 2.6 Additive Color 

(www.helpx.adobe.com, 2016) 

2.2.4 Navigasi 

Menurut Robin Landa dalam buku yang berjudul Graphic Design Solution 

dalam pembuatan navigasi dalam sebuah aplikasi harus merancang dan 

mempertimbangkan beberapa elemen dalam komposisi. Pada pemberian 

navigasi pembuat harus memilih setiap frame selanjutnya. Berikut ini hal yang 

penting dalam pembuatan navigasi dalam setiap frame yang akan dibuat. (Hal 

393-394). 

1.) Proximity 

Dalam proximity setiap elemen harus meiliki keterkaitan dengan 

sebuah elemen dan elemen lainnya berdasarkan konten yang terdapat 

pada setiap halaman akan tetapi elemen-elemen tersebut harus 

memiliki ikon sendiri sehingga ketika orang melihat ikon tersbut 

mereka langsung mengetahui guna dari ikon tersebut. 

2.) Contrast 

Pada kasus ini yang terjadi adalah bagaimana pembuat aplikasi 

membedakan warna, dengan cara memberikan beberapa warna yang 
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kontras dalam pemilihan warna. Pemilihan warna yang kontras dalam 

sebuah konten aplikasi berperan sangat  penting jika dalam sebuah 

aplikasi tidak memiliki turunan warna yang kontras maka aplikasi 

tersebut montoton. 

3.) Repetition and allignment 

Pada pembuatan sebuah konten aplikasi diperlukan sebuah kesejajaran 

dan sebuah pengulangan kesejajaran dalam pemilihan gambar dan 

animasi dengan musik atau suara. Gambar, animasi dan musik dapat 

disejajarkan sehingga menciptakan sebuah keselarasan dalam sebuah 

aplikasi. Sehingga pemakai dapat lebih mengerti tujuan dari aplikasi 

tersebut. 

4.) Typography 

Konteks adanya tipografi disini adalah sebuah media yang berbasis 

screen pada layar monitor atau gadget yang harus memilih huruf yang 

sesuai dan menarik perhatian untuk judul awal dalam aplikasi 

dipadukan dengan warna yang lebih kontras. Perbedaan judul huruf 

yang berbeda serta dari penggunaan yang sesuai dan layak untuk 

dibuat sebagai judul. 

2.2.5 Tipografi dalam Aplikasi 

Christopher Smichmitt dalam buku yang berjudul Designing Web and Mobile 

Graphics (2013). Kasifikasi dalam sebuah tipografi dapat dikategorisasikan 

dalam empat kelompok dasar serif, sans serif, script dan decorative 

berdasarkan sistem VOX 1954 yang digunakan sebagai standarisasi dunia 
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sampai sekarang, namun teks dalam aplikasi memiliki sedikit perbedaan mulai 

dari beberapa halaman, judul awal, sub judul, navigasi, menu, konten 

spesifikasi tipografi dalam sebuah aplikasi atau media screen terdiri dari lima 

jenis. (hal 48-49) 

1.) Serif Fonts 

Ciri dari font ini memiliki badan garis yang lebih tipis dan lebih terlihat 

pada font-font tradisional yang memiliki kait pada tiap akhir badan huruf 

contohnya seperti pada font Times New Roman dan Georgia yang 

termasuk pada huruf klasik serif fonts sangat cocok dalam pengaplikasian 

dilayar monitor atau gadget. 

2.) Sans Serif 

Jenis font Sans Serif tidak memiliki kait pada tiap akhir badan contoh dari 

tipografi Sans Serif adalah Arial, Verdana yang dibuat khusus untuk 

diterapkan pada layar gadget dan monitor. 

3.) Cursive Font 

Jenis dari tipografi ini memiliki badan yang fleksible yang indentik 

dengan tulisan tangan contoh dari Cursive Font adalah Comic Sans. 

4.) Fantasy Fonts 

Jenis dari font ini lebih kepada dekoratif  biasanya digunakan sebagai 

judul dalam web dan aplikasi ciri-ciri dati font ini memiliki badan huruf 

yang tebal tetapi tidak disarankan memakainya dalam satu blok tertentu. 
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5.) Monospace Font 

Pada jenis font Monospace agak berbeda dengan jenis-jenis pada 

umumnya karena font ini seperti type witer dan type face. Contoh dari font 

monospace adalah courier dan monaco mereka biasa dipakai dalam 

menulis kodingan pada komputer. 

2.3 Desain Interaktif 

Dalam desain diperlukan interaktifitas sebagai sarana untuk menghubungkan 

antara pengguna dengan benda yang digunakan menurut Bill Mogridge  dalam 

bukunya yang berjudul Designing Interaction (2008) mengatakan bahwa pada era 

teknologi digital telah berkembang menjadi interaktif mulai dari game yang kita 

mainkan saat ini hingga aplikasi yang kita gunakan yang dapat memudahkan 

manusia dalam bekerja. Tugas dari seorang desainer saat ini bukan hanya 

mendesain sebuah objek fisik yang terlihat dan memperindah tampilan atau 

manfaat, tetapi sebuah desain tersebut harus interaktif agar pengguna dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan sebuah media. (hal 1). 

Menurut David Liddle ketua dari desainer star graphic user interface dalam 

buku yang berjudul Designing Interaction oleh Bill Mogrridge terdapat tiga 

tahapan dalam mengembangkan sebuah teknologi dan interaktif dilihat dalam 

pemakaian seseorang terhadap media yang ada (hal 12) 

1.) Enthusiast Stage 

Dalam tahap Enthusiast Stage biasanya orang yang berada pada tahap ini 

mereka tidak peduli seberapa mudah atau sulit sebuah teknologi media 
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yang ada karena mereka sangat menyukai perkembangan teknologi dan 

media yang ada. 

2.) Profesional Stage 

Dalam tahap ini biasanya orang-orang yang mengerti dalam proses 

pembuatan sebuah media aplikasi. Pada tahap ini biasanya mereka yagn 

telah mengerti teknik pembuatan aplikasi tidak akan membeli sebuah 

media dan teknologi yang ada, berbeda dengan seorang pembeli yang 

tidak mengerti tentang proses dan teknik dalam pembuatan sebuah aplikasi 

dan media. 

3.) Consumer Stage 

Orang-orang saat ini lebih menyukai hal-hal yang lebih praktis dan simple, 

biasanya mereka tidak tertarik dengan aplikasi yang biasa saja rata-rata 

semua orang saat ini lebih tertarik pada media yang interaktif. Jika sebuah 

media atau aplikasi susah untuk digunakan dan tidak menarik maka orang-

orang tidak akan membeli atau mendownload aplikasi tersebut karena 

mereka beranggapan bahwa aplikasi tersebut tidak akan bertahan lama. 

2.3.1 Graphic User Interface  

Menurut Kevin Cox dalam buku yang berjudul User Interface Design (2013) 

Graphic User Interface Design  merupakan sebuah media yang dapat 

memberikan pengaruh atau dampak bagi penggunanya. Manusia pada era saat 

ini dapat merasakan dampak dari Graphic User Interface, dengan adanya user 

interface tersebut manusia dapat menjalankan sebuah aplikasi dengan mudah 
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yang biasanya berbentuk ikon dan sombol-simbol yang dapat dimengerti oleh 

manusia. Terdapat tiga tahap yang dimaksud dengan user interface.(hal 66-67). 

1.) Visualitation 

Tahap visual merupakan sketsa awal yang nanti dapat dikembangkan 

lagi dan divariasikan dalam bentuk visual. Mulai dari konsep awal, 

pembuatan karakter warna, konten dan layout 

2.) Abstraction 

Pada tahap ini pembuat mencari bentuk yang sesuai dengan tahap awal 

sketsa dan mulai untuk membentuk gerak-gerakan, animasi/ video. 

Pembuat sudah dapat memasukan data-data yang nantinya  diapakai 

dalam konten aplikasi dan sudah pada arah pergerakan aplikasi yang 

direncanakan. 

3.) Detailing 

Proses akhir dalam pembuatan user interface yang dimana sebuah 

aplikasi atau media baru yang dapat digerakan dan dinikmati oleh 

target konsumen, pembuat meneliti setiap detail dalam desain dan 

konten dari aplikasi tersebut sebelum nantinya dapat dinikmati dan 

membantu konsumen. 

2.4 Wushu 

Menurut Lauw Thjing Houw dalam buku yang berjudul Kung Fu, wushu 

merupakan seni beladiri yang berasal dari negri Tiongkok yang memiliki 

penggalan arti kata “Wu” yang berarti perang dan “Shu” yang berarti seni. Secara 

harafiah Wushu merupakan seni dalam berperang yang memodifikasi gerakan 
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Kung Fu dengan sentuhan seni seperti gerakan yang variatif, lompatan akrobat, 

jurus dan senjata. Pada era saat ini Wushu lebih dikenal sebagai Kung Fu modern 

yang sudah dapat ditandingkan. Wushu memiliki dua jenis kategori yang berbeda 

Taoulu dan Shanshou. (hal 14-15). 

1.) Wushu Taoulu 

Wushu yang berjenis Taoulu lebih memfokuskan kepada jurus-jurus 

yang melibatkan kepada gerakan tubuh, keindahan, keseimbangan, 

kelenturan tubuh, pernapasan dan keindahan tiap gerakan. Dalam 

pertandingan Wushu Taoulu penilaian lebih meilhat pada keindahan, 

variasi gerakan, kelenturan, lompatan dan mimik muka dalam 

memainkan sebuah jurus. (Gambar 2.7) 

 

Gambar 2.7 Seagames Wushu 

(www.wushuonefamily.com, 2016) 

2.) Wushu Shanshou 

Wushu Shanshou merupakan Wushu yang berjenis tarung bebas, dalam 

kategori Shanshou para pemain lebih mengutamakan kondisi fisik 

bagaimana saat pertandingan para pemain saling menjatuhkan lawan 

mereka. Dalam penilaian Shanshou diutamakan teknik bantingan 
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lawan, ketangkasan, kekuatan otot, dan keberanian karena jenis 

pertandingannya adalah sparing.(Gambar 2.8) 

 

 

Gambar 2.8 Seagames Wushu 

(www.wushuonefamily.com, 2016) 

2.5 Aliran dalam Wushu Taoulu 

Wushu Taoulu memiliki aliran yang difokuskan dalam memainkan jurus, tiap 

aliran memiliki gerakan dan karakteristik yang berbeda. Kedua aliran tersebut 

adaalah Nan Quan (pukulan selatan) dan Chang Quan (pukulan utara) pada aliran 

selatan biasanya orang-orang yang bermukin didaerah pinggir laut sedangkan 

utara orang-orang yang tinggal pada daerah pegunungan, maka dari itu 

karakteristik dan gerakan mereka berbeda. (hal 32-33). 

1.) Nan Quan (pukulan selatan) 

Pada aliran selatan gerakan-gerakan jurus lebih menekankan kepada 

kekuatan pukulan dan kuda-kuda, karena biasanya orang-orang yang 

tinggal daerah selatan memiliki postur tubuh yang lebih pendek dan 

mempunyai otot yang lebih besar dari aliran utara. Jurus-jurus dalam 
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selatan memiliki hentakan kaki, pukulan dan gerakan tubuh 

dikombinasikan dengan lompatan akrobat seperti salto, tendang 

memutar,dll. 

2.) Chang Quan (pukulan utara) 

Berbeda dari aliran selatan Chang Quan memiliki jurus yang lebih 

menekankan pada akrobat dengan memadukan penggunaan kaki 

sebagai lompatan dan tendangan. Dalam tiap gerakan jurus aliran utara 

jauh lebih lembut dari selatan dengan gerakan yang berirama dan 

mengalir, orang-orang yang tinggal didaerah utara memiliki postur 

tubuh yang lebih tinggi dan memiliki otot yang lebih kecil sehingga 

gerakan utara terlihat lebih indah. 

2.6 Desain 

Sebuah desain berperan sangat penting untuk mengomunisasikan sebuah 

informasi agar dapat tersampaikan oleh para pengguna melalui visual yang kuat. 

Kekuatan-kekuatan visual tersebut termasuk garis, warna, ilustrasi, layout yang 

dapat dibentuk dengan adanya sebuah teknologi. Pada era masa kini banyak 

karya-karya yang membantu dalam proses berbisnis seperti periklanan dengan 

berbagai media poster, web, aplikasi dsb. Dalam sebuah desain terjadi proses 

kreatif yang membuat para desainer memiliki keunikan mereka sendiri mulai dari 

penuangan visual, teknik dan ciri khas warna yang mereka gunakan. (Rachmat 

Supriyono Desain Komunikasi Visual Teori dan Aplikasi 2010. hal 9). 
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2.6.1 Elemen dalam Desain 

Dalam ilmu desain (Desain Komunikasi Visual) terdapat unsur-unsur teori 

yang harus diketahui sebelum melahirkan sebuah karya. Karena dengan adanya 

unsur desain ini seorang desainer grafis dapat membuat sebuah karya yang 

komunikatif, harmonis dan menarik untuk dilihat oleh target yang akan dituju. 

Berikut ini adalah elemen-elemen yang terdapat dalam desain. (hal 57-85). 

1.) Garis 

Elemen garis dalam desain merupakan bentuk satu dimensi yang tidak 

memiliki ruang seperti kedalaman, kejauhan, prespektif hanya 

memiliki panjang dan ketebalan saja. Dalam pengaplikasian garis 

memiliki bentuk-bentuk yang variatif seperti garis lurus, melengkun, 

zig-zag, putus-putus. Garis merupakan elemen yang pasti ada dalam 

desain karena awal mula suatu objek diawali dengan garis. 

2.) Shape  

Shape merupakan elemen dalam desain yang memiliki bentuk dua 

dimensi dalam bidang. Bidang-bidang tersebut mencakup geometris 

dan non-geometris contoh dari bidang geometris adalah persegi, 

segitiga, limas, lingkaran memiliki kesan yang formal sedangkan non-

geometris memiliki bentuk-bentuk yang khas dan tidak geometris lebih 

pada bidang-bidang dinamis. 

3.) Warna 

Warna merupakan elemen dari sebuah desain yang membuat seseorang 

yang melihat dapat tertarik, akan tetapi penggunaan warna yang tidak 
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kontras dan tidak sesuai akan merusak sebuah bentuk desain yang telah 

dibuat, maka dari itu seorang desainer harus pintar dalam memilih 

sebuah warna agar tidak terjadi hal-hal yang bermasalah terhadap 

warna. 

4.) Gelap dan Terang 

Dalam unsur desain gelap dan terang dipergunakan ketika kita 

membuat suatu desain, desainer harus pintar mengatur penempatan 

warna gelap dan terang agar tulisan dan objek yang berhubungan 

dengan informasi dapat terbaca. Warna gelap dalam psikologi wanra 

dapat memunculkan sebuah kesan damai dan tenang sedangkan warna 

terang dapat memberikan kesan energik, bergairah dan dinamis. 

5.) Tekstur 

Kesan visual dari suatu bentuk dan bidang contohnya dalam sebuah 

poster yang memiliki tulisan dengan body text yang halus dan dengan 

font yang kurus maka desain tersebut bisa dikatakan desain dengan 

tekstur yang lembut. Sedangkan jika sebuah desain menggunakan 

huruf yang tebal dan bold dapat dikatakan bahwa desain tersebut 

dikategorisasikan memiliki tekstur kasar. 

2.6.2 Prinsip Desain 

Dalam mempelajari desain terdapat aturan-aturan pengolahan visual mulai dari 

komposisi dari suatu desain. Poin utama dalam prisnsip mendesain adalah 

menarik pandangan orang melalui visual-visual yang dikomposisikan, saat 

seorang desainer sudah sangat memahami prinsip dari suatu desain mereka 
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dapat mengomposisikannya lagi dengan permainan visual yang lebih menarik. 

Prinsip-prinsip dalam desain meliputi keseimbangan, tekanan, irama, kesatuan. 

( hal 87-97). 

1.) Keseimbangan 

Peran keseimbangan dalam prinsip desain lebih menekankna kepada 

ruang-ruang kosong suatu desain dan membagi ruang kosong tersebut 

dengan elemen-elemen desain secara seimbang antara sisi kiri dan 

kanan dengan sisi atas dan bawah. Dalam keseimbangan terdapat dua 

jenis pendekatan keseimbangan formal adalah keseimbangan yang 

antar sisi kanan dan kiri tidak memiliki keseimbangan dalam elemen 

desain namun ketika orang melihatnya desain tersebut seakan-akan 

telihat seimbang. 

2.) Penekanan 

Emphasis/penekanan dalam suatu desain merupakan teknik yang 

digunakan agar ketika mata manusia melihat desain tersebut mereka 

akan melihat pada elemen yang ditekankan. Banyak cara untuk 

membuat suatu elemen tersebut menjadi emphasis seperti perbedaan 

pada ukuran, warna yang lebih mencolok dan bentuk yang berbeda 

dari yang lain. 

3.) Irama 

Adanya sebuah prinsip desain untuk menyusun beberapa elemen yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam desain grafis dikenal dengan 

istilah repetisi dan variasi. Repetisi adalah sebuah pengulangan pada 
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elemen desain yang dilakukan secara konsisten sedangkan variasi 

adalah pengulangan dalam desain dengan perubahan bentuk, posisi dan 

ukuran. 

4.) Kesatuan 

desain dapat dikatakan harmonis ketika setiap elemen dalam desain 

terlihat menyatu, adanya sebuah kesatuan dari pemilihan dalam 

tipografi, warna, ilustrasi dan unsur-unsur lainnya membuat desain 

tersebut terlihat harmonis, contoh dalam pemilihan poster atau katalog 

terdapat warna, ilustrasi atau foto yang dapat mengikat poster atau 

katalog tersebut dalam sebuah identitas. 

2.6.3 Layout dalam Aplikasi 

Christopher Smichmitt dalam buku yang berjudul Designing Web and Mobile 

Graphics (2013). Sama seperti buku dalam sebuah aplikasi terdapat layout 

yang diperlukan sebagai penata dari elemen-elemen yang terdapat pada 

aplikasi. Mengatur struktur pada aplikasi  berdasarkan fungsi-fungsi setiap 

elemen yang terdapat di setiap halaman seperti halaman awal, judul, tombol 

navigasi, dll. Terdapat empat dasar layout dalam aplikasi dan media berbasis 

screen. (Hal 230-239). 

1.) Two Coloumn Fluid Layout 

Ketika sebuah layout dalam aplikasi berubah-ubah dalam variasinya 

konten dari layout tersebut akan melebar dan menyusut mengikuti 

lebar konten dalam setiap elemen yang ada di halaman tersebut, maka 
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dari itu halaman harus disesuaikan dalam tiap ukurannya untuk 

menghindari ketidak pahaman pengguna. 

2.) Two Coloumn Fixed Layout 

Dalam layout tetap konten dalam setiap halaman akan bersifat statis 

konten halaman pada aplikasi akan tetap dan tidak berubah jika screen 

yang digunakan untuk membuka aplikasi tersebut lebih besar atau 

lebih kecil. Kekurangan dari konten ini pengguna akan dapat melihat 

konten aplikasi dalam keadaan full namun tidak dapat menyesuaikan 

pada ukuran screen. 

3.) Three Column Fluid Layout 

Tiga bagian variasi dari halaman konten biasanya digunakan untuk 

meletakan elemen-elemen dan navigasi tambahan yang berperan dalam 

menjalankan aplikasi tersebut. Pembuat dapat mengaplikasikan layout 

ini secara horizontal maupun secara vertikal. Untuk ukuran masih 

sama sepert Two Coloumn Fluid Layout yang dapat mengikuti ukuran 

screen dalam membuka aplikasi. 

4.) Three Column Fixed Layout 

Memiliki kesamaan antara Three Coloumn fluid layout dan Two 

Column Fixed Layout dalam perancangannya yang dapat diaplikasikan 

kedalam dua bentuk horizontal dan vertikal dan ukuran halaman layout 

dalam aplikasi tetap pada ukuran awal tidak berubah-ubah walaupun 

aplikasi tersebut dibuka di screen yang berbeda. 
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2.7 Desain Aplikasi untuk Anak-anak 

Menurut Louis Lazaris (2009) diakses dari (www.smashingmagazine.com) Dalam 

psikologi manusia mereka lebih tertarik dengan berbagai elemen dan faktor yang 

menarik minat mereka secara visual khususnya untuk anak-anak yang 

psikologinya mereka tertarik dengan hal-hal yang berbau visual. Terdapat banyak 

elemen-elemen desain yang indah dan menarik minat anak-anak seperti layout, 

ilustrasi, dll. Berikut ini merupakan elemen desain yang cocok untuk menarik 

minat anak-anak. 

1.) Warna yang Cerah 

Penggunaan warna yang cerah sangat menarik perhatian anak-anak 

cukup lama. Pada contoh kasusnya anak-anak lebih bertahan dengan 

gambar yang memiliki banyak warna ketimbang gambar sketsa yang 

hanya memiliki satu warna. Pertimbangan dalam pemilihan warna juga 

dapat berpengaruh pada ketertarikan anak. 

2.) Menciptakan Suasana yang Ceria 

Penciptaan sebuah mood dalam desain dapat mencuri perhatian anak-

anak seperti penambahan karakter yang selalu ceria dan memiliki 

bentuk yang lucu dapat menciptakan suasana anak-anak senang. 

Mengajak anak-anak lewat karakter yang telah dibuat dengan 

menggunakan suasana hati pada anak. 

3.) Menambahkan elemen Alam 

Anak-anak memiliki referensi visual yang terbatas, maka dari itu 

penambahan elemen-elemen alam seperti pohon, daun, laut, awan, dll 
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dapat menambah referensi visual mereka. Anak-anak lebih tertarik 

pada suatu desain yang berkonsep seperti contoh aplikasi dengan 

bertemakan hutan, laut, dll. 

4.) Animasi 

Sebuah gambar yang bergerak seperti penambahan karakter dalam 

suatu desain aplikasi merupakan objek penarik yang paling unggul 

bagi anak-anak karena dari karakter dalam aplikasi yang unik dan lucu. 

5.) Navigasi 

Aplikasi Interaktif untuk anak-anak harus memiliki navigasi untuk 

anak-anak, contohnya seperti tombol atau dengan perkataan dalam 

aplikasi tersebut. Navigasi yang terdapat pada aplikasi untuk anak-

anak tidak perlu rumit cukup untuk membuat mereka mengerti 

kegunaan sebuah tombol atau navigasi tersebut tentunya dengan desain 

yang dapat menarik perhatian mereka. 

6.) Interaktif 

Sebuah interaktifitas sangat penting pada proses suksesnya aplikasi 

untuk anak-anak, bagaimana mereka dapat merasakan dan 

mendapatkan kegunaan pada aplikasi tersebut. Proses interaktifitas ini 

juga dapat menambah minat pada anak dalam pemakaian aplikasi. 

7.) interaksi melalui video 

dengan interaksi melalui video anak-anak dapat cepat menangkap 

maksud dari tujuan aplikasi tersebut. Video juga dapat menarik 

perhatian anak-anak jika konten video tersebut dapat membuat anak 
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terdorong dan tertarik untuk melakukannya. Biasanya terdapat pada 

video yang berisi tutorial, pembelajaran, dll. 

2.8 Ilustrasi 

Sebuah desain yang tidak memiliki ilustrasi biasanya kurang menarik perhatian 

target, maka dari itu desain tersebut terlihat kurang informatif dan terlalu 

monoton. Penggunaan ilustrasi dalam desain berguna untuk memperjelas teks 

dengan gambar dan membantu target untuk mengerti informasi yang ingin 

disampaikan, namun jika ilustrasi tersebut jelek atau tidak jelas akan merusak 

desain.Rachmat Supriyono Desain Komunikasi Visual Teori dan aplikasi 2010 

(hal 50). Ilustrasi biasanya berbentuk gambar baik digital maupun manual seperti 

fotografi dan gambar biasa. Terdapat beberapa kriteria ilustrasi yang dapat 

menarik target secara langsung seperti informatif dan mudah dipahami. (hal 52) 
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