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BAB III 

METEDOLOGI 

3.1 Data Penelitian 

Penulis mengambill data yang terpercaya melalui media buku sebagai pondasi, 

namun untuk memperkuat pengumpulan data penulis melakukan observasi 

dengan data kualitatif, wawancara dengan beberapa ahli untuk mendapatkan data 

yang efektif serta masukan-masukan yang diberikan oleh para ahli. 

 Wawancara dilakukan kepada Anak-anak yang bertubuh gemuk yang 

memiliki minat dan keinginan untuk berolahraga, dengan ahli pelatih Wushu guna 

untuk memperoleh isi dan konten pada aplikasi, dokter kesehatan anak guna 

memperoleh data tentang baiknya anak berolahraga per hari dan menanyakan 

manfaat seni beladiri Wushu untuk anak-anak dalam segi kesehatan mereka, 

kepada orangtua anak untuk mengetahui seberapa sering anak berolahraga dan 

yang dapat membuat minat anak agar mereka melakukan hal yang diperintahkan 

dan psikologi untuk mengetahui apa yang membuat anak termotivasi untuk 

melakukan sesuatu dari segi psikologisnya. 

 Observasi dilakukan oleh penulis untuk melihat kebiasaan sehari-hari 

anak-anak saat ini pada beberapa sample lingkungan perumahan Vila Taman 

Pabuaran, Vihara Padumuttara, Gereja Bethel Regensi 1, dan perumahan sekitar 

Gading Serpong yang memiliki segmentasi kelas sosial menegah keatas. 
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3.1.1 Data 

Data yang penulis peroleh didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak yang 

mengerti tentang kesehatan anak, yang dekat dengan anak-anak atau secara 

langsung, mengeti dan paham akan aplikasi/apps serta pelatih Wushu untuk 

medapatkan isi dari aplikasi penulis. Sebagai perolehan data kualitatif, Berikut ini 

merupakan table para ahli dan target penulis untuk mengerjakan tugas akhir. 

No Tanggal/ Hari Jenis Penelitian/ Hasil Penelitian 

1. Senin, 

10 Oktober 2016 

Wawancara dengan pelatih Wushu Provinsi 

Banten  dan BIMPRES (Bimbingan Prestasi) 

Provinsi Banten Bapak Irwanto guna untuk 

mendapatkan konten aplikasi. 

2. Selasa , 

11 Oktober 2016 

Wawancara dengan Psikolog spesialis anak 

dan orang tua Bapak Adib Setiawan, 

S.Psi.,M.Psi.  untuk mengetahui pembelajaran 

anak yang efektif dan hal yang dapat 

memotivasi anak-anak 

3. Kamis, 

13 oktober 2016 

Wawancara dengan ahli game bapak Julio, 

beliau merupakan dosen mahasiswa IT di 

UMN. Lokasi wawancara terletak di 

Universitas Multimedia Nusantara penulis 

ingin memperoleh data tentang bagaimana 

cara membuat aplikasi yang baik untuk anak-

anak terkait dengan sistem UI dan UX dalam 
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sebuah aplikasi. 

4. Minggu 

2, 9 &16 Oktober 2016 

FGD dengan bebrapa anak, umur 5-10 tahun 

kelas sosial menegah keatas wawancara 

dilakukan dibeberapa tempat vihara 

Padumuttara Tangerang, sekolah Ehipassiko 

BSD, Villa Taman Pabuaran Tangeranng, 

Gereja Bethel regensi 1 Tangerang. Penulis 

ingin mendapatkan tentang frekuensi olahraga 

anak berolahraga dalam seminggu, 

menanyakan ketertarikan mereka terhadap 

olahraga, menyanyakan pengetahuan dan 

ketertarikan mereka terhadap seni beladiri 

Wushu, sekaligus menanyakan tentang film 

kartun apa saja yang mereka suka saksikan 

sebagai acuan dan referensi penulis membuat 

aplikasi ini. 

5. Selasa, 

18 Oktober 2016 

Wawancara dengan dokter kesehatan anak 

untuk mengetahui dampak dan akibat dari 

kurang gerak bagi anak dan positifnya anak-

anak sering berolahraga guna melatih motorik 

kasar anak 
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3.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh penulis sebaga perolehan data kualitatif untuk 

pengumpulan data, pertanyaaan wawancara dengan narasumber terkait dengan isi 

tulisan penulis 

 Penulis menganalisis dan menguraikan data hasil wawancara beserta 

penjelasannya, berdasarkan jadwal sebagai berikut : 

3.2.1 Wawancara dengan Bapak Irwanto 

Wawancara dilakukan oleh penulis berlokasi pada Pusat Pelatihan Wushu Genta 

Suci Cimanggis, Bogor. Selaku pelatih Wushu Provinsi Banten dan Bimbingan 

Prestasi Provinsi Banten pengalaman beliau sebelum menjadi pelatih beliau 

merupakan atlet Nasional dan merupakan pelatih Wushu Genta Suci di dua cabang 

yang berbeda yang dapat melahirkan atlet-atlet nasional yang baru. Data yang 

ingin diperoleh penulis adalah manfaat wushu untuk anak-anak bagi kesehatan 

mereka, ketertarikan anak-anak pada Wushu dilihat dari penglaman beliau 

melatih, dan pelatihan teknik-teknik dasar Wushu untuk anak-anak yang dapat 

mereka latih secara individu, aman untuk anak, dan dapat membuat anak-anak 

tertarik sebagai konten. 

Umur anak-anak saat usia 5-10 tahun sangat baik untuk mereka berlatih Wushu 

karena selain tubuh mereka secara fisik semakin kuat badan dan otot mereka yang 

masih lentur dan mudah untuk diatur fleksibilitasnya. Pernafasan mereka juga 

masih baik jika untuk diajarkan gerakan-gerakan yang cenderung mengalir 

sehingga dapat melatih fisik dan nafas mereka, ingatan anak-anak juga dapat 

meningkat dalam berlatih Wushu karena dalam bela diri Wushu terdapat jurus-
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jurus yang harus mereka hafal, mengimbangkan antara perintah otak dengan 

setiap gerakan badan mereka meningkatkan motorik kasar mereka dilihat dari 

kepiawaian mereka memainkan jurus wushu yang membedakan Wushu dengan 

seni bela diri yang lain adalah Wushu merupakan beladiri yang variatif dari setiap 

gerakannya. Dilihat dari kacamata beliau mengajar selama 13 tahun orang-orang 

khususnya anak-anak yang ingin dan tertarik dari seni beladiri Wushu karena 

beberapa alasan yang pertama adalah anak tersebut terinspirasi dari tokoh yang 

ada di serial Televisi, kedua anak tersebut suka dengan gerakan wushu yang 

bervariasi dengan permainan senjata yang bermacam-macam sehingga biasanya 

tanpa perkenalan lebih dekat dengan Wushu dengan melihat gerakannya saja 

anak-anak dapat tertarik. Untuk beberapa materi pelatihan untuk anak-anak yang 

dapat mereka lakukan dirumah tanpa pengawasan pelatih mereka dapat 

melakukan : 

1.) Pelenturan Ringan 

Semi split (kanan dan kiri) 

Ini merupakan hal yang paling penting dalam melakukan gerakan 

wushu baik yang paling dasar hingga yang paling variatif sehingga  

Diulangi 3-4 kali 

2.) Gerakan ringan (chi ban gong) 

Li he dui 

Li He Dui merupakan tendangan kaki memutar kearah dalam dengan 

dengan 360 derajat  dalam melakukan Li He Dui tangan dibuka secara 

sejajar dengan bahu dan kaki diangkat hingga bahu lalu putar dan 
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tepuk kearah tangan yang berlawanan dengan kaki, biasa li he dui 

dilakukan untuk melenturkan pangkal paha dan menguatkan otot kaki. 

Wai bai dui 

Wai Bai Dui merupakan kebalikan dari Li He Dui jika ia dilakukan 

kearah dalam Wai Bai Dui dilakukan kearah luar tetapi yang 

membedakan Wai Bai Dui adalah dia menenpuk kaki dengan arah 

tangan yang sama. 

Zheng di dui 

Zheng Di Dui merupakan tendangan kearah depan dia lebih simple dan 

mudah untuk dilakukan dibanding Wai Bai Dui dan Li He Dui hanya 

mengangkat kaki kearah depan hingga kepala jika kita sudah mahir 

dalam melakukannya. 

Zhe zhua dui 

Zhe Zhua Dui merupakan tendangan samping yang menusuk gerakan 

ini sedikit agak sulit untuk dilakukan karena dikala harus tinggi sejajar 

bahu dia juga harus mempertahankan sedikit keseimbangan gerakan 

kaki yang menusuk kearah depan dengan badan yang menyamping 

maka dar itu biasanya tendangan ini disebut dengan tendangan jarum. 

Tan dui 

Tan dui merupakan tendangan yang sangat mudah untuk dilakukan 

kita hanya mengangkat kaki sejajar dengan pangkal paha dan sedikit 

agak menahannya tandui sangat bagu untuk menambah kekuatan dari 

tendangan dan pangkal paha 
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Tiger step 

Tiger Step merupakan langkah-langkah yang biasanya ada dalam aliran 

selatan (Nan Quan) ciri-ciri dari langkah ini adalah bertenaga dan 

memainkan hentakan kaki sehingga dapat menguatkan otot kaki dan 

otot paha sehingga kuda-kuda yang akan kita lakukan akan terlihat 

kokoh. 

Tan Bai Ciao 

Tan Bai Ciao merupakan gerakan yang hampir sama dengan Zheng Di 

Dui hanya di Tan Bai Ciao setelah kaki sampai kepala kedua tangan 

menepuk kaki tersebut sehingga menimbulkan suara. 

Ye he dui 

Ye He Dui memiliki gerakan yang hampir sama dengan Zheng Di Dui 

namun bedanya adalah dia mengangkat kaki dengan tubuh yang 

menyamping kearah samping kanan dan samping kiri. Tangan yang 

diangkat keatas digunakan untuk target ketinggian kaki dalam 

mengangkat.  

3.) Kuda-kuda 

Ma Bu 

Ma Bu merupakan kuda-kuda menunggang kuda disebut juga dengan 

kuda-kuda tengah dengan menekuk kaki dengan tengkuk 90 derajat 

dan dibuat seakan-akan kita sedang duduk  
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Gong Bu (kanan dan kiri) 

Gong Bu merupakan kuda-kuda panjang dengan cara salah satu kaki 

kanan atau kiri ditekuk sebesar 90 derajat dan kaki yang sebelah lagi di 

luruskan panjang sejajar dengan penempatan kaki yang ditekut 90 

derajat. 

Xu Bu 

Xu Bu merupakan kuda-kuda yang biasanya terdapat diakhir jurus-

jurus standart pertandingan, biasanya kuda-kuda ini digunakan untuk 

mengakhiri serangkaian jurus yang dimainkan sebelum nanti ditutup. 

Cara mealkukannya adalah titik berat badan di tumpu dengan salah 

satu kaki yang menopang dengan siku kaki 90 derajat dan kaki yang 

lainya diringankan kearah samping depan sdan agak dijinjitkan. 

Xie Bu 

Xie Bu merupakan kuda-kuda bawah dengan cara menekuk kaki kanan 

dan kiri salah satu kaki tersebut disilangkan dan agak dimasukan 

kearah kaki lainnya sehingga bentuk nya seperti sedang berlutut, 

namun lutut dalam kuda-kuda ini tidak boleh menyentuh lantai. 

Pu bu 

Pu Bu merupakan kuda-kudah bawah dengan cara kaki yang satu 

ditekuk seperti dalam posisi jongkok dan kaki lainnya diluruskan 

sejajar dengan arah badan namun telapak kaki harus tertutup dan 

ditekuk kearah dalam. 
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4.) Jurus dasar 

Shaolin 1 

Shaolin satu merupakan jurus dasar wushu yang sangat basic sehingga 

gerakan yang ada didalamnya sangat mudah untuk diingat. 

Shaolin 2 

Shaolin dua merupakan jurus setelah shaolin satu yang memiliki kuda-

kuda dan gerakan yang lebih banyak dari shaolin satu namun masih 

dalam batas teknik dasar. 

Shaolin 3 (massal) 

Shaolin 3 atau massal biasanya dilakukan secara  bersamaan sehingga 

jurus yang dimainkan agak lebih berbeda. 

Gui ding Chang Quan 1 

Gui Ding Chang Quan merupakan jurus dasar yang dikombinasikan 

jurus utara dan selatan sehingga gerakan dan kuda-kuda yang terdapat 

didalamnya memiliki variasi kuda-kuda.  

Gui ding Chang Quan 2 

Guiding Chang Quan 2 merupakan jurus yang masih sama basicnya 

dengan yang pertama namun memiliki jurus dan alur yang agak 

banyak dari yang pertama. 

Gui ding Chang Quan 3 

Gui Ding Chang Quan 3 merupakan turunan dari kedua jurus yang 

diatas namun setiap tingkat dari jurus ini memiliki gerakan, variasi, 

aliran yang berbeda. 
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Gui ding Chang Quan 4 

Gui Ding Chang Quan 4 merupakan jurus basic tangan kosong yang 

terakhir dari jurus yang paling dasar. 

Kesimpulan dari hasil wawancara oleh penulis pada bapak irwanto adalah 

wushu baik bagi anak baik bagi kesehatannya dan masih mudah untuk anak-anak 

berlatih wushu karena tubuh mereka yang masih lentur dan baik untuk kesehatan 

lainnya. Jurus-jurus dalam wushu juga memungkinkan anak-anak tertarik berlatih 

wushu karena banyak variasi jurus yang menurut mereka menarik. Penulis juga 

mendapatkan beberapa pelatihan yang dapat anak lakukan dirumah secara 

individu tanpa pengawasan pelatih sehingga masih dalam batas aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Wanwancara dengan Bapak Irwanto 

Pelatih wushu (BIMPRES) Prov. Banten 

( Dokumentasi Penulis ) 
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3.2.2 Wawancara dengan Psikolog anak Bapak Adib Setiawan, 

S.Psi.,M.Psi. 

Wawancara berlangsung di kantor beliau Bintaro Bussiness Centre, Bintaro. 

Menurut beliau anak-anak umur 5-10 tahun merupakan tahap anak-anak 

membangun industri baik motorik kasar maupun motorik halus. Motorik halus 

terdiri dari kemampuan anak-anak menulis, belajar, membaca yang berkaitan 

dengan kemampuan kognitif mereka sedangkan motorik kasar adalah kemampuan 

anak membangun tumbuh kembang fisik mereka yang berkaitan dengan fisik 

seperti berlari, melompat,dll. Menurut beliau biasanya anak-anak yang memiliki 

suatu kemampuan khusus berkaitan dengan motorik kasar seperti contoh unggul 

dalam suatu bidang olahraga tertentu mereka memiliki tingkat percaya diri yang 

tinggi, tidak introvert, mudah untuk bersosialisasi, dan tidak mudah menyerah jika 

dilihat dari sisi psikologisnya terlepas dari sisi kesehatan yang mereka dapatkan 

bagi tubuh mereka. 

Beliau menambahkan bahwa media aplikasi terkait gadget pada anak itu 

baik jika aplikasi tersebut berguna untuk anak-anak, contohnya seperti edukatif, 

tutorial belajar dan melatih yang memberikan dampak positif bagi anak baik 

secara motorik halus dan kasar mereka, karena saat ini tidak dapat dipungkiri 

bahwa perkembangan jaman saat ini sangat maju contohnya seperti anak-anak 

yang sudah memiliki handphone dan gadget sendiri sehingga sangat kecil 

kemungkinan untuk dapat meninggalkan gadget mereka kecuali orangtua 

membatasi pemakaian gadget pada mereka. Pembelajaran yang baik bagi anak 

adalah mempraktekan langsung yang ingin disampaikan atau diajarkan kepada 
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anak-anak sehingga mereka langsung menangkap apa yang diajarkan pada anak-

anak, karena anak-anak merupakan peniru yang baik, apa yang mereka lihat 

mereka dapat menirunya dengan waktu yang cepat. Beliau menyarankan cara 

efektif mengajarkan anak-anak dengan media digital adalah video, karena anak-

anak sangat tertarik dengan hal-hal baru yang mereka lihat. Untuk memotivasi 

anak agar terdorong melakukan suatu hal terdapat dua yang dapat mendorong 

mereka termotivasi pertama adalah orangtua mereka dan yang kedua adalah teman 

sebaya mereka, karena anak-anak biasanya akan termotivasi dan iri ketika teman 

sebayanya dapat melakukan sesuatu sehingga mereka tertarik untuk mengikuti 

dan belajar seperti yang dikatakan sebelumnya anak-anak merupakan mesin copy 

yang baik. 

Kesimpulan wawancara oleh Bapak Adib Setiawan, S.Psi.,M.Psi bahwa 

perkembangan jaman tidak dapat dipungkiri saat ini baik ataupun tidak baik anak-

anak dapat bermain gadget dan sudah memiliki gadget saat ini semuanya hanya 

bagaimana anak tersebut memakai media tersebut dengan media pembelajaran 

apapun itu yang dapat memberikan dampak positif bagi mereka seperti contoh 

aplikasi apa saja yang dapat menambah ilmu baik secara motorik kasar dan 

motorik halus pada anak. Pembelajaran juga dapat berupa video yang dapat 

menarik anak dan mudah untuk dipelajarinya karena anak suka melihat Hal yang 

baru. Sesuatu yang dapat memotivasi anak atau yang dapat mendorong mereka 

untuk melakukan suatu hal adalah orangtua dan teman sebaya yang membuat 

mereka iri dan ingin mempelajarinya. 
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Gambar 3.2 wawancara dengan psikolog anak  

(Dokumentasi Penulis) 

 

3.2.3 Wawancara dengan Dosen Ahli Game dan Aplikasi Bapak Julio 

Bapak Julio merupakan Dosen IT di Universitas Multimedia Nusantara yang 

mengajarkan pembuatan seputar Game dan Aplikasi, lokasi Wawancara dilakukan 

di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Penulis menanyakan seputar 

perancangan aplikasi khusus yang ditujukan untuk anak-anak. Menurut beliau 

konten aplikasi untuk anak-anak lebih playfull dengan warna-warna uyang 

cenderung cerah untuk dapat menarik minat awal anak membuka dan memainkan 

aplikasi tersebut agar tidak terlihat monoton jika dilihat dari segi User Interface. 

Beliau menambahkan dalam aplikasi anak-anak biasanya memiliki mentor yang 

berupa sebuah karakter yang dapat menjelaskan dan membantu anak 

menggunakan aplikasi tersebut, karakter dapat dibuat menarik bagi anak-anak 

agar mereka tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. 
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Sebuah saran dari beliau bahwa kurangi tombol-tombol yang berlebihan 

dan tersembunyi untuk anak-anak, karena itu dapat membuat mereka bingung dan 

hilangnya sistem UX dalam sebuah aplikasi tersebut, jadi disarankan untuk 

memakai tombol yang mudah terlihat pada setiap wireframe di aplikasi tersebut 

dan gunakan eror tolerance pada tombol quit karena biasanya anak-anak tidak 

sengaja menyentuh tombol quit maka perlu adanya eror tolerance. Dalam suatu 

apikasi jika pengguna khususnya anak-anak ingin menggunakan dan 

menyelesaikan aplikasi tersebut biasanya memiliki reward tertentu ini biasanya 

terjadi pada anak-anak mereka akan terpacu menyelesaikan aplikasi tersebut jika 

mereka mendapatkan reward dari apa yang mereka lakukan dalam aplikasi 

tersebut, jadi aplikasi semi games pada anak-anak yang mendapatkan reward 

tertentu sangat memungkinkan mereka menyelesaikan aplikasi tersebut. 

Kesimpulan hasil wawancara dari bapak Julio selaku dosen IT Universitas 

Multimedia Nusantara bahwa aplikasi yang ditunjukan kepada anak-anak harus 

playfull dan ditambah ilustari agar anak-anak tidak jenuh ketika membukanya. 

Untuk memberikan intruksi memakai aplikasi tersebut anak-anak perlu adanya 

mentor yang berupa karakter yang menarik bagi mereka agar aplikasi tersebut 

berjalan lancar untuk mereka serta pengaplikasian tombol yang tidak terlalu 

banyak agar menghindari anak-anak tidak mengerti 
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Gambar 3.3 wawancar psikolog anak  

(Dokumentasi Penulis) 

 

3.2.4 FGD dengan beberapa anak 

FGD dilakukan dibeberapa tempat di vihara Padumuttara, Gereja Bethel Regensi 

1, sekolah Ehipassiko, dan sekolah Stia Bhakti Tangerang. Penulis ingin 

mendapatkan data tentang frekuensi mereka berolahraga dalam satu minggu, 

ketertarikan mereka untuk berolahraga, pengetahuan serta ketertarikan mereka 

tentang wushu dan gaya visual yang disukai dengan anak-anak secara umum. 

Penulis lebih menanyakan film kartun yang sedang populer pada anak-anak saat 

ini untuk referensi membuat karakter, anak-anak saat ini lebih banyak 

menyaksikan film cartoon network dikarenakan beberapa karakter yang lucu dan 

cerita yang bagus, namun kebanyakan anak ketika penulis pertama kali 

mengajukan pertanyaan mereka lebih mengatakna bahwa cerita yang bagus lalu 
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kedua adalah karakter yang lucu yang membuat mereka tertarik untuk 

menyaksikannya. 

Penulis juga melakukan tanya jawab tentang minat mereka dalam 

berolahraga seberapa seringnya mereka melakukan aktivitas tersebut dan 

ketertarikan mereka dengan sni beladiri Wushu dari hasil pertanyaan ini 9 dari 

anak-anak yang penulis tanya 6 dari mereka pernah mengikuti olahraga wushu 

tetapi saat ini mereka sudah keluar karena alasan-alasan tertentu saat penulis tanya 

ketertarikan mereka untuk belajar wushu mereka masih tertarik dan berminat 

untuk belajar wushu kebanyakan dari mereka menjawab karena gerakan wushu 

yang bagus dan banyak lompatan akrobat yang membuat mereka terdorong untuk 

belajar wushu 

Kesimpulan dari hasil FGD adalah penulis membagi dengan beberapa 

bentuk dan referesi film kartun yang mereka suka dan mengolahnya lagi untuk 

keperluan tugas akhir penulis dan mengetahui seberapa tertarik dan sering anak-

anak suka berolahraga dan ketertarikan mereka dalam berlatih wushu. Ternyata 

anak-anak saat ini sangat dekat dengan media gadget entah itu handphone, Tab, 

dll. Seni bela diri wushu juga sudah tidak asing dikalangan mereka maka dari itu 

tidak sedikit anak-anak yang perna mengikuti wushu hanya saja mereka terhalang 

dengan beberapa faktor seperti waktu mereka yang padat dengan kegiatan belajar 

mengajar disekolah, bimbingan belajar yang disuruh oleh orangtua mereka. Maka 

dari itu anak-anak tidak memiliki waktu baik untuk olahraga bahkan untuk 

bermainpun mereka tidak memiliki waktu 
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Gambar 3.4 melakukan FGD dengan 

(Dokumentasi Penulis) 

 

3.2.5 Wawancara dengan Dokter Spesialis Anak Dr. Yose M Pangestu S.pa 

Wawancara dilakukan di tempat Dokter Yose M pangestu praktek di jln kisamaun 

no 53 tangerang Kota. Penulis menanyakan tentang kurangnya gerak bagi anak 

serta dampak negatif yang terjadi jika anak-anak kurang bergerak atau 

berolahraga, dampak negatif yang terjadi jika anak-anak kurang berolah raga 

dibagi menjadi dua dampak jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya 

adalah anak-anak mudah lesu, anak0anak kurang bersemangat dan anak-anak 

lebih sering terkena penyakit seperti flu, diare, dan yang paling sering terjadi 

adalah demam akibat toksin yang kategorisasi penyakitnya masih mudah untuk 
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diobati. Jangka panjangnya adalah memiliki resiko yang sangat besar seperti 

kegemukan, obesitas, clumsy yaitu anak yang tidak pintar dalam mengendalikan 

motorik kasarnya yang ciri-cirinya adalah anak tersebut mudah jatuh, anak 

tersebut memiliki gerak yang kaku, anak tersebut lemah ketika disuruh memegang 

benda sehingga benda tersebut seringkali jatuh karena pegangannya yang kurang 

erat. Penulis juga menanyakan seberapa kali baiknya anak-anak bergerak secara 

aktif/ berolahraga dalam satu minggu, sebenarnya tidak ada batasan anak-anak 

berolahraga dalam kehidupannya namun disarankan untuk anak-anak yang berusia 

antara 4- 10 tahun agar lebih sering beraktivitas secara fisik entah itu mereka 

bermain dalam notabanenya adalah secara fisik seperti berlari-lari melompat-

lompat, berolahraga, karena anak-anak umur 4- 10 tahun merupakan masa dimana 

anak-anak itu mengalami perkembangan motorik kasarnya sehingga jika anak-

anak tersebut memiliki intensitas waktu berolahraga sering maka sangat bagus 

untuk mereka dalam mengembangkan motorik kasarnya. Banyak olahraga yang 

membuat anak-anak tersebut tertarik dan ubah cara dalam memberikan pelatihan 

fisik bagi anak jadi mereka dapat tertarik. Penulis juga menanyakan tentang 

olahraga wushu kepada Dr. Yose bahwa semua olahraga sangat baik untuk anak 

tergantung bagaimana respon anak-anak terhadap olahraga tersebut 

Kesimpulan dari wawancara dengan Dr Yose M Pangestu. S.pa bahwa 

anak-anak umur 4-10 tahun sangat baik jika memiliki frekuensi bergerak atau 

berolahraga lebih sering karena pada saat umur 4- 10 tahun olahraga dapat melatih 

motorik kasar pada anak dan sangat baik jika olahraga tersebut memiliki keunikan 

dan variasi yang dapat membuat minat anak bangkit. Untuk seni beladiri Wushu 
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sangat dianjurkan pada anak karena gerakan dasarnya yang masih termasuk aman 

dan banyaknya variasi gerakan seperti memutar, menendang, berbalik, menepuk 

sehingga anak-anak dapat tertarik dan terdorong untuk melakukannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 wawancara dengan Dokter Spesialis Anak 

(Dokumentasi Penulis) 

 

3.2.6 Kesimpulan Wawancara 

Kesimpulan dari hasil semua wawanacara yang dilakukan oleh penulis, penulis 

menyimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan anak-anak kurang 

berolahraga atau bergerak selain dari kebiasaan malas pada anak terdapat pula 

faktor-faktor lainnya diantaranya adalah waktu mereka yang kurang, karena 

banyakanya aktivitas disekolah saat ini sehingga mereka pulang sekolah hingga 

sore hari. Ada juga beberapa orangtua yang overprotektif dan lebih 

mementingkan akademis  pada anaknya sehingga mereka memberikan les mata 
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pelajaran yang banyak sehingga membuat anak semakin tidak memiliki waktu 

untuk bermain, berolahraga dan melakukan aktivitas secara fisik orangtua yang 

overprotektif lebih seringkali melarang apa yang dikerjakan oleh si anak 

menyangkut dengan aktivitas fisik sehingga anak tersebut enggan untuk 

berolahraga atau bergerak, karena tidak semua anak-anak tidak suka 

berolahraga mereka hanya memiliki sedikit waktu dalam kesehariannya. 

Penulis juga mendapatkan referensi visual pada anak yang populer dikalangan 

mereka. Seni bela diri wushu sangat cocok pada anak karena gerakannya yang 

mengalir dan menarik bagi anak dan tentunya diberikan dalam batas yang aman 

untuk anak, dari kesimpulan diatas perlu adanya media yang membantu anak-

anak yang tidak memiliki waktu agar dapat tetap berolahraga yang aman dan 

menarik bagi mereka. Penulis memilih olahraga Wushu karena memiliki 

pengalaman pribadi yang menyangkut aktivitas kurang bergerak ataa 

berolahraga. Salah satu media yang dekat saat ini dengan anak-anak dan 

mempermudahkan mereka adalah gadget, smartphone/ tab. Sehingga aplikasi 

merupakan media yang cocok untuk diberikan kepada anak-anak walaupun 

aplikasi memiliki efek yang negatif tetapi menurut psikolog bapak Adib 

Setiawan jika mereka menggunakannya dengan jangka waktu yang baik itu 

tidak masalah, disamping itu aplikasi yang dimainkan untuk anak juga aplikasi 

yang bermanfaat bagi mereka baik yang dapat mengembangkan motorik kasar 

maupun motorik halus mereka. Maka dari itu untuk Tugas Akhir ini penulis 

membuat aplikasi teknik dasar wushu untuk anak-anak yang berisi video dasar 
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wushu dikaji dengan tampilan game sehingga mereka dapat tertarik untuk 

memainkannya.   

3.3 Kuisioner / Angket 

Kuisioner atau angket dibutuhkan dalam pencarian data secara massal melalui 

seleberan kertas/ angket karena untuk memberikan angket pada anak-anak harus 

simple dengan menggunakan sebuah kertas selebaran yang tudak perlu 

menggunakan internet, gadget ataupun laptop. Pertanyaan untuk anak-anak juga 

tidak menggunakan kata-kata yang baku yang sulit untuk mereka mengerti bahasa 

yang digunakan oleh penulis seperti bahasa sehari-hari yang dapat dan mudah 

dicerna dengan mereka. pertanyaan yang diajukan juga tidak banyak karena 

ditakutkan mereka malas untuk mengisi angket dan memilih jawaban yang tidak 

sesuai dengan yang mereka inginkan. Untuk menanyakan gaa visual apa yang 

mereka suka dikalangan anak 5-10 tahun penulis lebih mewawancara atau 

menanyakan langsung kepada sianak sehingga mendapatkan data yang lebih 

mendalam seperti apa anak-anak menyukai gaya visual seperti itu. 

3.3.1 Hasil Survey Kuisioner/Angket 

Survey yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif dan kuantitatif  untuk 

mengetahui gaya visual yang mereka suka dalam pemilihan karakter, font dan segi 

pewarnaan. Hasil kuisioner diambil dari 70 responden anak-anak yang mengisi 

kuisioner tersebut. Kuisioner ini disebarkan di beberapa sekolah yang ada di 

tangerang antara lain adalah sekolah Ehopassiko BSD, Setia Bhakti, dan SD 

perguruan Tinggi Buddhi. vihara padumuttara tangerang dan gereja Bethel 

Regensi 1 sebagai sample penelitian penulis. 
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Berikut ini merupakan perrtanyaan yang diajukan oleh penulis 

    

     gambar 1      gambar 2            gambar 3  

Gambar 3.6 Pertanyaan 1 

1. Pilihlah satu gambar yang kamu suka 

 

Diagram pertanyaan nomor 1 
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       Gambar 1             Gambar 2    

Gambar 3.7 Pertanyaan 2 

 

2. Pilihlah satu warna yang paling kamu suka 

 

Diagram pertanyaan nomor 2 
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      Gambar 1      Gambar 2    Gambar 3 

Gambar 3.8 Pertanyaan 3 

3. Pilihlah salah satu paket huruf yang kamu suka 

 

Diagram pertanya nomor 3 

Dari analisis diatas jika dilihat dari kuisioner terbukti bahwa anak-anak saat 

ini yang menjadi subjek penelitian penulis lebih menyukai gaya visual yang lebih 

simple dan tidak proporsi dan memilki bentuk yang pendek dan lucu. Teknik 

pewarnaan anak-anak lebih menyukai teknik pewarnaan yang semi 3d yang 

memiliki kedalaman, jadi suatu objek tersebut seakan-akan memiliki kedalaman 

dibanding dengan yang blocking dan flat untuk font anak-anak lebih memilih font 

yang memiliki judul font cheeseburger, chantai untuk font tombol dan peanut 
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butter cookies untuk bodytext. Semua font ini sudah melalui pemilihan dari 

penulis dan menanyakan langsung kepada dosen spesialis sebelum 

membagikannya kepada anak-anak melalui kuisioner. 

3.4 Observasi 

Hasil observasi atau pengamatan oleh penulis dikarenakan aplikasi yang 

mengedukasikan olahraga untuk anak-anak sangat minim maka penulis 

mengobservasi beberapa gama dan aplikasi yang ada di pasaran. 

Dari segi visual tampilan warna dan sistem UX yang digunakan sebagai 

aplikasi penulis dan cara mereka mempromosikan sebagai tolok ukur dalam 

aplikasi penulis. Aplikasi yang dipilih oleh penulis juga merupakan tiga teratas 

aplikasi game yang dimainkan anak-anak sehingga  penulis tinggal mengobservasi 

dan meneliti aplikasi game tersebut. 

Aplikasi yang di pilih oleh penulis merupakan games Where’s my water, kungfu 

panda dan subway surface 

3.4.1 Aplikasi Where’s My Water 

Game ini diproduksi oleh disney yang menceritakan tentang seekor buaya  yang 

bernama Swampy yang suka dengan kebersihan sedangkan teman-temannya 

buaya lainnya sangat benci dengan kebersihan mereka juga tinggal di gorong-

gorong pembuangan air sehingga mustahil bagi Swampy hidup bersih. Namun ia 

sangat rajin untuk membersihkan badannya, sistem bermainnya jadi kita harus 

mengalirkan air yang jatuh untuk mandi Swampy dengan beberapa rintangan 

seperti penghalang  yang harus dilewatkan. 
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Keunggulan dari aplikasi ini adalah mereka menggambungkan antara 

karakter dengan gambar yang semi dua dimensi dengan background yang bisa 

dibilang semi dua dimensi yang realis dan memiliki volume atau kedalaman. Lalu 

aplikasi ini juga memiliki pengangan erat disney sehingga tidak diragukan lagi 

dan media dia berpromosi juga luas. Dia memiliki karakter yang cukup beragam 

dan unik pula. Namun sayang permainannya hanya sebatas itu tidak ada variasi 

lainnya. 

 

Gambar 3.9 Aplikasi Where’s my water 

Sumber : (http://wheresmywater.wikia.com/wiki/Where's_My_Water%3F) 

3.4.2 Aplikasi Game Kungfu Panda 

Ini merupakan salah satu aplikasi yang populer dikalangan anak-anak. Semua 

anak-anak pasti mengetahui game ini dan filmnya yang bagus kungfu panda 

menceritakan tentang po karakter panda yang memiliki mimpi untuk menjadi 

pejuang naga, ia dipilih secara tidak sengaja untuk menjadi pejuang naga dan pada 

akhirnya dia menguasai jurus-jurus kungfu yang diajarkan oleh gurunya. Dalam 
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aplikasi game di android ada banyak versi yang dapat dimainkan di kungfu panda 

ada yang berkelahi dan berpetualang. Anak-anak sangat suka bermain keduanya 

sesuai dengan selera mereka. 

Keunggulan dari aplikasi game kungfu panda adalah dia menggunakan 3d 

modeling untuk membuat karakter mereka dan landscapea yang juga 3d sehingga 

kesan realis sangat kuat di game kungfu panda.  Mereka hampir tidak ada 

kelemahan karena dalam gamenya pun mereka memiliki dua tipe game berbeda 

seperti berkelahi dan berpetualang. 

 
Gambar 3.10 kungfu panda 

Sumber : 
(http://2p.com/35593140_1/NetEase-Games-Presented-Strong-Mobile-Game-Line-up-at-

Gamescom-2015-by-Wei.htm )    
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 Gambar 3.11 Kungfu Panda  
Sumber : 

 (http://2p.com/35593140_1/NetEase-Games-Presented-Strong-Mobile-Game-Line-up-at-
Gamescom-2015-by-Wei.htm )                 

 
3.4.3 Subway Surface 

Subway Surface merupakan aplikasi game ketiga yang banyak di mankan oleh 

anak-anak subway surface merupakan game yang satu tipe dengan minoin run dan 

cookie run sehingga sistem gamenya juga sama hanya karakter yang membedakan 

mereka. Subway surface menceritakan tentang sebuah bocah yang dikejar dengan 

petugas karena mencoret kereta 

Kelemahan dari aplikasi game ini adalah dia kurang bermain dari segi 

cerita, lalu game yang dimainkan monoton dan sudah banyak yang memiliki tipe 

game yang seperti itu. 
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Gambar  3.12 Subway surface 

Sumber : (http://subwaysurfersgameplay.net) 
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Gambar  3.13 Subway Surface 

Sumber : (http://subwaysurfersgameplay.net) 

 

contoh beberapa media promosi mereka untuk mempromosikan aplikasi 

game mereka kebanyakan rata-rata game aplikasi android banyak yang memilih 

mempromosikannya lewat media digital. 
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Gambar 3.14 kungfu panda 
Sumber : 

 (http://2p.com/35593140_1/NetEase-Games-Presented-Strong-Mobile-Game-Line-up-at-
Gamescom-2015-by-Wei.htm )                 

 

 

Gambar  3.15 where’s my water banner: 

Sumber 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disney.wheresmywater2_goo) 
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Gambar 3.16 Subway Surface: 

Sumber :(https://axeetech.com/tag/subway-surfers/) 

3.5 STP 

3.5.1 Segmenting 

1.) Geografis 

Penulis menargetkan pada penfufuk anak-anak yang tinggal di 

perkotaan karena kebanyakan anak-anak yang dekat dengan media 

sperti gadget, smartphone dan Tab adalah anak-anak yang tinggal di 

daerah perkotaan metropolitan, untuk sample penelitian penulis 

mengambil sample dari tangerang kota dan tangerang selatan, BSD 

yang sibuk dalam sekolah dan berbagai les mata pelajaran. 

2.) Demografis 

Penulis menjadikan anak-anak umur 5-10 tahun sebagai sample target 

karena anak umur 5- 10 tahun menurut hasil wawancara dengan Dr 

Yose M Pangestu mengatakan bahwa mereka dalam perkembangan 

motorik kasar sehingga dianjurkan untuk sering berolahraga, dan jyga 

data yang didapat oleh si penulis bahwa anak yang dikategorisasikan 
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sangat padat dengan jadwal belajar mereka dari sekolah hingga kursus 

mata pelajaran. 

3.) Psikografis 

Penulis menargetkan dengan anak-anak yang psikografisnya masih 

memiliki keinginan untuk berolahraga amun terhalang dengan faktor-

faktor  seperti padatnya waktu mereka dan orangtua yang 

overprotektif. Anak-anak yang suka bermain dan memiliki gadget 

seperti Tab. 

3.6 SWOT 

3.6.1 Strength 

Kekuatan dari aplikasi teknik dasar wushu ini merupakan memilki pelatihan 

wushu yang berstandar nasional, memiliki step-step yang harus awalnya 

dilakukan sebelum nantinya ketingkat jurus yang lebih berat. Memiliki 5 karakter 

dan dimasukan sedikit cerita agara anak- anak tidak bosan dalam konten aplikasi 

pelatihan 

3.6.2 Weakness 

Kelemahan dari aplikasi ini masih kurangnya lembaga yang mensuplai dan 

menaungi aplikasi ini, butuh adanya pemasaran yang kuat dalam meluncurkan 

aplikasi ini ke media. 

3.6.3 Oportunity 

kesempatan dari aplikasi wushu ini adalah belum ada aplikasi anak-anak yang 

memiliki konten yang bersinggungan dengan olahraga kebanyakan dari aplikasi 
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anak-anak merupakan edukasi anak yang hanya melatih mototrik halus pada anak, 

sedangkan aplikasi ini melatih motorik kasar pada anak. Dan juga aplikasi yang 

dibungkus secara game. 

3.6.4 Threat 

ancaman dari aplikasi ini adalah banyaknya apikasi-aplikasi anak-anak lainnya di 

media yang lebih kuat dalam berbagai aspek dan sudah rilis sehingga banyaknya 

saingan jika aplikasi ini akan rilis di media. 

3.7 Analisis Data 

Dari semua data yang diperoleh oleh penulis terkumpul bahwa saat ini anak-anak 

kurang berolahraga faktor yang paling mempengaruhi adalah kesibukan mereka 

pada saat sekolah, dan banyaknya bimbel mata pelajaran yang mereka ikuti 

sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berolahraga dan bermain dalam 

konteks fisik. Dari hasil yang dieroleh dengan Dr Yose M Pangestu beliau 

mengatakan bahwa anak-anak yang berumur 5-10 tahu sangat dianjurkan untuk 

beraktivitas secara fisik atau berolahraga secara fisik. Karena pada saat umur itu 

anak-anak sendang mengalami perkembangan motorik kasar sehingga bagus 

untuk berolahraga dan beraktivitas secara fisik. 

Penulis juga mewaancara bapak Irwanto selaku pelatih Wushu Prov 

Banten sekaligus Bimpres Provinsi banten untuk menanyakan tentang keunggulan 

wushu untuka anak-anak, mengapa anak-anak tertarik dengan seni bela diri 

Wushu dan menanyakan tahap-tahap dalam berlatih wushu  untuk ukuran anak-

anak  dan pelatihan yang aman. 
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Penulis juga mewawancara anak-anak untuk mendapatkan gaya visual 

yang sedang populer pada anak-anak guna untuk mendapatkan visual dan karakter  

pada anak  dan juga menayakan seberapa kali dia berolah raga dala  satu minggu 

serta faktor yang mempengaruhi mereka dalam beraktifitas secara fisik seperti 

kesibukan waktu mereka dalam sekolah dan sifat orangtua yang terlalu protfektif 

pada anak sehingga menyebabkan anak-anak kurang dalam berolahraga. 

Sebuah media aplikasi yang memberikan pelatihan teknik dasar wushu pada anak-

anak yang dikaji dengan visual yang menarik sehingga anak-anak dapat 

berolahraga kapanpun dan dimanapun mereka ingin berolahraga, mereka juga 

dapat bermain bersama dengan teman-temannya untuk saling mengoreksi dan 

membantu dalam pengaplikasian. 
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