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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Tapak suci merupakan Organisasi Otonom (ORTOM) yang berdiri di bawah 

naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang beraqidah Islam, bersumber pada 

Al-Qur'an dan As-sunnah serta berjiwa persaudaraan. Secara resmi perguruan 

tapak suci didirikan pada tanggal 10 Rabi’ul Awal 1383 H, yang bertepatan 

dengan tanggal 31 Juli 1963 M. (Rasyid, 2008). Tapak suci sebagai suatu lembaga 

seni bela diri, pada saat ini sudah berkembang pesat menjadi perguruan seni bela 

diri yang berwawasan nasional. Hampir disetiap propinsi, daerah tingkat I di 

seluruh wilayah Indonesia telah berdiri pengurus-pengurus wilayah tapak suci. 

Perkembangan seni bela diri tapak suci sendiri sangatlah pesat dan telah dipelajari 

di setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah,mulai dari tingkat sekolah dasar sampai 

dengan perguruan tinggi Muhammadiyah diseluruh Indonesia. 

Berdasarkan data dari organisasi Muhammadiyah, dalam bidang pendidikan 

hingga tahun 2010 Muhammadiyah sudah memiliki 1.137 Sekolah Dasar (SD), 

1.079 MI, 1,178 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 507 Madrasah Tsanawiyah 

(MTS), 158 Madrasah Aliyah (MA), 589 Sekolah Menengah Atas (SMA), 396 

Sekolah Menengah Kejuaraan (SMK), 101 Pondok Pesantren (PP), 40 Universitas 

Muhammadiyah, 93 Sekolah Tinggi, 36 Akademi, 9 Politeknik 

(Muhammadiyah.go.id, 2014). Dari semua sekolah sekolah di atas hampir 100% 

ada ekstrakurikuler seni bela diri tapak suci yang diajarkan kepada siswa- siswa di 

sekolah tersebut. 
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Seni bela diri tapak suci sangat digemari dikalangan siswa, siswi, mahasiswa 

dan mahasiswi. Meskipun demikian banyak siswa dan mahasiswa yang masih 

kurang tertarik dan malas untuk pergi ketempat latihan dikarenakan beberapa 

alasan, yaitu:1. Minimnya seorang pembimbing. 2. Tidak mgerti apa itu seni 

beladiri tapak suci. 3. Tidak banyak mengetahui jurus-jurus yang ada di dalam 

seni bela diri tapak suci. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat bantu untuk 

memudahkan pembelajaran seni beladiri tapak suci. Salah satu alat bantu yang 

sangat digemari siswa dan mahasiswa adalah dengan pembelajaran yang berbasis 

animasi. 

Animasi mempunyai pengertian sebagai sebuah pembuatan gambar atau isi 

yang berbeda beda pada setiap frame, kemudian dijalankan rangkaian frame 

tersebut menjadi sebuah motion atau gerakan sehingga terlihat seperti sebuah 

film. (Zeembry, 2001). Di samping itu, aplikasi berbasis animasi sangat banyak 

diadopsi pada perangkat  mobile, salah satu yang popular adalah Android. 

Menurut data dari IDC, platform Android menempati urutan teratas (IDC, 2014). 

Menurut Mokodaser Wilsen Grivin (2011:2) “Pembelajaran Dengan 

menggunakan animasi komputer memberikan kesempatan kepada peseta didik 

untuk belajar secara dinamis dan interaktif. Untuk Itulah dalam pemanfaatan 

multimedia untuk pembelajaran animasi merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk menjadikan sebuah aplikasi pembelajaran semakin menarik”. Hal 

ini dimaksudkan untuk menarik minat siswa dan mahasiswa terhadap 

pembelajaran seni bela diri dengan menawarkan interface yang menarik, sehingga 

siswa merasa tertarik dan semangat untuk mempelajari bela diri tapak suci secara 

mandiri dengan berpatokan pada perkenalan jurus-jurus tapak suci yang telah 
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dianimasikan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan 

membangun aplikasi pembelajaran seni bela diri tapak suci 2D berbasis android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana membuat animasi jurus-jurus yang ada di dalam seni bela diri tapak 

suci. 

b. Bagaimana merancang aplikasi pembelajaran seni bela diri tapak suci berbasis 

android 

c. Bagaimana membuat game edukasi dari jurus-jurus yang ada di dalam seni bela 

diri tapak suci. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Mengahasilkan gerakan animasi dari jurus-jurus seni bela diri tapak suci. 

b. Menghasilkan aplikasi pembelajaran seni bela diri pancak silat tapak suci 

berbasis android. 

c. Menghasilkan game dari jurus-jurus yang ada di dalam seni bela diri tapak 

suci. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat  yang  ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Memberikan kemudahan dalam pengenalan jurus-jurus dalam seni bela diri 

tapak suci. 
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b. Aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini akan memudahkan pengguna atau 

para senior untuk memberikan pelajaran secara terpadu teknik-teknik serta 

jurus-jurus dalam seni bela diri tapak suci. 

c. Mengenalkan seni bela diri tapak suci kepada kalangan siwa dan mahasiswa. 

 

1.5  BatasanMasalah 

Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini hanya mencakup jurus-jurus dasar dan teknik-teknik dasar seni 

bela diri tapak suci. 

b. Aplikasi pembelajaran seni bela diri tapak suci ini hanya dapat berjalan pada 

spesifikasi minimum android versi 2.2 (froyo). 

c. Animasi yang digunakan adalah animasi 2D. 

d. Bukan game fighter. 

 

1.6  Metodologi 

Tugas akhir dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:  

A. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik kuisioner (angket) 

Penelitian ini menggunakan teknik kuisioner aitu dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam 

hal ini peneliti memilih menyebarkan angket kepada anggota baru dan para 

pengurus yang ada di UKM seni bela diri tapak suci UMM dengan sampel 20 

anggota. 
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2. Teknik Wawancara 

Penulis juga melakukan wawancara dengan nara sumber yang  ahli dalam bidang 

seni bela diri tapak suci yaitu UKM seni bela diri pancak silat tapak suci putra 

Muhammadiyah UMM, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan hambatan-

hamabatan dalam mempelajari jurus-jurus yang ada didalam seni bela diri tapak 

suci  yang sering terjadi pada pemula atau para mahasiswa yang baru mempelajari 

seni bela diri tapak suci. Sehingga dengan demikian peneliti akan mampu 

membuat aplikasi pembelajaran tapak suci yang berbasis animasi 2D yang 

berjalan di platform android yang bertujuan untuk memudahkan dalam belajar 

jurus-jurus tapak suci secara detail dimana saja kita berada walaupun tidak di 

waktu latihan. 

B. Perancangan Sistem. 

Pada pembahasan ini akan dibahas tentang perancangan system yang berisi: 

1. Pembuata animasi jurus-jurus dasar tapak suci menggunakan adobe flash. 

2. Perancangan alur proses aplikasi yang digambarkan menggunakan flowchart. 

3. Perancangan user interface. 

C. Implementasi. 

Merupakan tahap implementasi rancangan aplikasi menjadi source code¸ yang 

bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera 

dalam rancangan dan requirement aplikasi. 

D. Pengujian. 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi pembelajaran seni 

bela diri tapak suci berbasis Android. Pengujian juga akan dilakukan dengan 
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pengujian user atau responden, sehingga kita mengetahui sejauh mana aplikasi ini 

bisa bermanfaat.  

1.7  Sistematika Penulisan 

Dokumen merupakan produk akhir lainnya, selain aplikasi. Dokumen ini berisi 

laporan dari setiap pekerjaan yang dilakukan, penjelasan metode yang digunakan, 

sampai kesimpulan dari tugas akhir ini. Berikut penjelasan atau sistematika dari 

penulisan dokumen yang akan dibuat. 

BAB 1  Pendahuluan  

Komposisi dari pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, metodologi, & sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Berisikan tentang teori-teori, definisi, konsep dasar dari bagian pembentuk  

program atau komponen – komponen. 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang Analisis pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: Analisis system, perancangan system, flowchart, Use Case Diagram, 

activity diagram, sequence diagram, dan perancangan antarmuka (interface 

design). Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

untuk implementasi program. 

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari design bab sebelumnya dan implementasi 

pengujian atau dapat berupa ananlisis dari pengujian. 
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BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran.  Kesimpulan berisi tentang ringkasan 

hasil implementasi dan pengujian 

 

 

 

 

 

 

 


