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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat dalam 

kehidupan manusia, terutama dalam bidang animasi dan simulasi pada perangkat 

mobile. Kecanggihan teknologi animasi yang digunakan saat ini sudah mampu 

dimanfaatkan dengan baik dalam bentuk game, maupun simulasi media 

pembelajaran. Namun kebanyakan media pembeljaran yang sudah ada masih 

menggunakan animasi 2D yang hanya dapat melihat sebuah simulasi pembelajaran 

berdasarkan satu sudut pandang. Sehingga terkesan kurang memberikan detail yang 

jelas pada pengguna media pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka berkembanglah sebuah media 

pembelajaran menggunakan animasi 3D yang memiliki keunggulan dapat 

memberikan sudut pandang yg lebih nyata. Sehingga memudahkan pengguna untuk 

memahami dari materi pembelajaran yang disampaikan. 

Berawal dari permasalahan diatas maka penulis menggunakan animasi 3D 

sebagai media pembelajaran melalui Simulasi Gerakan Dasar Shorinji Kempo. 

Diharapkan dengan adanya Simulasi ini, akan membantu mempermudah para 

kenshi  pemula dan orang umum untuk mempelajari dasar dari gerakan yang ada 

pada Shorinji Kempo. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun identifikasi masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah selama ini aplikasi simulasi yang telah ada hanya menggunakan animasi 

berupa gambar 2D saja, sehingga kurang bisa dipahami secara keseluruhan 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan media pembelajaran melalui 

simulasi gerakan dasar pada bela diri Kempo berbasis Android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Gerakan dasar pada pukulan hanya meliputi Jodan Zuki, Chudan Zuki, Kumade 

Zuki, Zuto Uci, Zuto Giri. 

b) Gerakan dasar pada tendangan hanya meliputi Geri Komi, Mawasi Geri, 

Kinteki Geri, Geri Age. 

c) Kuda-kuda yang digunakan hanya Shomen Djudan Kamaii. 

d) Mode latihan yang digunakan adalah latihan perseorangan (Tandoko) 

 

1.5 Metodologi Penelitian  

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahapan untuk memahami konsep pembangunan 

simulasi dengan bersumberkan dari buku, jurnal, paper, artikel ataupun hasil dari 

penelitian orang sehingga dapat digunakan untuk dasar teori untuk analisis 

penilitan. Studi literatur yang digunakan, yaitu: 

a) Mempelajari konsep gerakan dasar bela diri Kempo. 

b) Mempelajari literature tentang konsep pembuatan object 3D menggunakan 

Blender. 

c) Mempelajari konsep penerapan dari animasi 3D ke compiler Unity. 

d) Mempelajari menagement animating yang nantinya akan dijalankan pada 

Android. 

1.5.2 Perancangan Storyboard 

Pada tahap ini dilakukan perancangan storyboard yang bertujuan untuk 

memberikaan gambaran bagaimana alur animasi yang akan digunakan pada 

simulasi yang akan dibangun. 
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1.5.3 Desain dan Pembuatan Animasi Gerakan  

Pada tahap ini terdapat beberapa proses dalam pengolahan dan pembuatan animasi, 

yaitu: 

a) Model character yang akan digunakan. 

b) Animasi gerakan dasar pukulan, yaitu: 

 Djodan Zuki: Pukulan yang diarahkan ke arah muka. 

 Djudan Zuki: Pukulan yang diarahkan ke arah perut menuju organ vital 

hati. 

 Kumade Zuki: Pukulan yang diarahkan ke area dagu dengan tangan 

membentuk seperti telapak tangan beruang. 

 Zuto Uci: Pukulan yang diarahkan ke arah leher dengan menggunakan sisi 

samping telapak tangan dan layangkan langsung dari depan lawan. 

 Zuto Giri: Pukulan yang diarahkan ke arah leher dengan menggunakan sisi 

samping telapak tangan dan dilayangkan dari luar sisi lawan. 

c) Animasi gerakan dasar tendangan, yaitu: 

 Geri Komi: Tendangan yang dilayangkan dari depan ke area perut ke organ 

vital hati. 

 Mawasi Geri: Tendangan yang dilayangkan dari samping ke area tulang 

rusuk dengan menggunakan tempurung kaki. 

 Kinteki Geri: Tendangan yang dilayangkan dari depan ke arah organ vital 

kemaluan. 

 Geri Age: Tendangan yang dilayangkan dari depan ke arah dagu. 

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi yang berjalan untuk versi 

Android dengan menggunakan bantuan Blender 2.73a dan Unity 5 sebagai manager 

Compiler dan Blender sebagai media pembuatan Animasi yang akan 

diimplementasikan dalam aplikasi Unity. Alasan menggunakan Software Blender 

adalah disamping free, Blender juga didukung benyak pengembang-pengembang 

melalui exporter seperti .BVH, .mesh / Ogre3D, dan lain-lain. Sedangkan Unity 

karena lebih kompleks dalam pembuatan Simulasi berbasis Android dan hanya 

menggunakan versi freenya saja. 
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1.5.5 Pengujian Simulasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap simulasi yang telah dibuat pada 

simulasi dan pengujian untuk melihat validasi pengguna, dimana hasil dari validasi 

pengguna akan memberikan gambaran seberapa pemahaman pengguna terhadap 

simulasi yang telah dibuat. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisa dan pengujuan 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1.6 Sistematika pemulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang alasan mengapa mengusulkan tema untuk 

tugas akhir, rumusan masalah yang menjelaskan masalah yang akan diselesaikan 

untuk tugas akhir yang diusulkan, batasan masalah yang berisikan ruang lingkup 

pembahasan untuk tugas akhir, tujuan penelitian yang berisikan jawaban 

penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang berada dirumusan masalah, 

metodologi penelitian berisikan metode-metode untuk penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

Bab II: Landasan Teori 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topic penelitian tugas akhir yang diambil yang berguna untuk 

proses analisis permasalahan. Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan 

referensi yang benar sehingga penulisannya diperlukan bentuk kutipan dari 

referensi yang diambil. 
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Bab III: Storyboard Simulasi 

Bab ini menjelaskan tentang alur simulasi yang akan dibangun dengan 

penjabaran mengenai perancangan suatu proses tertentu serta bagaimana 

membangun sistem yang akan sesuai dengan System Development Life Cycle. 

Bab IV: Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisikan tentang implementasi dari perancangan simulasi yang 

telah dibuat pada bab sebelumnya serta dilakukannya proses pengujian untuk 

mengetahui hasil akurat atau tidak. 

Bab V: Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Selain itu terdapat saran yang dapat menjadi masukan untuk 

membangun sistem agar lebih baik untuk penelitian selanjutnya. 


