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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari 

Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan 

Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan sesuai dengan penyebaran berbagai 

suku bangsa Nusantara. Berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam 

juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Induk organisasi pencak silat di 

Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Organisasi yang mewadahi 

federasi-federasi pencak silat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat 

Antara Bangsa (Persilat), yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia dan 

Brunei Darussalam[1]. 

Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi.

Ada pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Budha, dan Islam dalam pencak silat. 

Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. 

Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa 

Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Setiap 

empat tahun di Indonesia ada pertandingan pencak silat tingkat nasional dalam 

Pekan Olahraga Nasional. Pencak silat juga dipertandingkan dalam SEA Games 

sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencak silat seperti 

di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika[2]. 

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) atau yang dikenal dengan SH Terate 

adalah suatu persaudaraan "perguruan" silat yang bertujuan mendidik dan 

membentuk manusia berbudi luhur,tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, mengajarkan kesetiaan pada hati sanubari sendiri serta 

mengutamakan persaudaraan antar warga (anggota) dan berbentuk sebuah organisasi 

yang merupakan rumpun/aliran Persaudaraan Setia Hati (PSH). SH Terate termasuk 

salah satu 10 perguruan silat yang turut mendirikan Ikatan Pencak Silat Indonesia 
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(IPSI) pada konggres pencak sailat tanggal 28 Mei 1948 di Surakarta. Cabang SH 

Terate tersebar di 200 kota/kabupaten di Indonesia dan komisariat luar negeri di 

Malaysia, Belanda, Russia (Moskow), Timor Leste, Hongkong, Korea Selatan, 

Jepang, Belgia dan Perancis, dengan keanggotaan (disebut Warga) mencapai 8 juta 

orang., Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Belgia dan Perancis, dengan keanggotaan 

(disebut Warga) mencapai 8 juta orang[3]. 

PSHT juga telah menyebar ke pelosok daerah-daerah yang ada di Indonesia. 

Setiap tahunnya PSHT mengesahkan  warga tingkat satu. Pada tingkatan sabuknya 

ada hitam, merah muda, hijau, dan putih. Dan antara tingkatan satu dengan yang 

lainnya memiliki materi berbeda yang harus dikuasai. Materi yang harus dikuasai itu 

baik senam, jurus, tendangan, pukulan dan lainnya. Apabila sudah waktunya 

kenaikan tingkatan, siswa diwajibkan mengikuti tes untuk layak atau tidak siswa 

tersebut naik ke tingkatan berikutnya. Pada saat latihan, pelatih mengajarkan materi 

untuk siswa dan harus dikuasai. Siswa juga bisa mendownload tentang materi secara 

elektronik melalui smartphone platform android yang sudah tersedia di play store. 

Dengan aplikasi materi PSHT yang ada di android, siswa bisa mengetahui materi 

secara umum. Dari semua aplikasi yang tersedia di play store itu berisi tentang arti 

lambang, sejarah, tokoh dan lain-lainnya. Tidak ada materi seperti tendangan, jurus, 

senam dan tidak ada juga latihan-latihan soal yang bisa dijadikan aplikasi 

pembelajaran interaktif pencak silat. 

Dari permasalahan tersebut, penelitian dilakukan untuk membuat aplikasi 

pembelajaran interaktif pencak silat. Tujuannya adalah selain siswa paham semua 

materi-materi yang sudah diajarkan, siswa juga bisa menguasai dan mempraktekkan 

gerakan-gerakan pencak silat dari materi yang sudah disampaikan dari pelatih 

dengan baik dan benar. Jadi apabila ada tes kenaikan tingkat, tes warga maupun tes 

lainnya dengan aplikasi yang akan saya buat ini membuat siswa lebih paham tentang 

semua materi-materi dan membuat siswa lebih siap dalam menghadapi tes yang ada. 

Aplikasi pembelajaran interaktif pencak silat ini berisi tentang semua materi selain 

berisi sejarah, tokoh, arti lambang juga berisi tentang jurus, senam, tendangan dan 

lainnya. Dan juga aplikasi ini terdapat latihan-latihan soal.    
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang sebagaimana diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran interaktif pencak silat 

berbasis android ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi pembelajaran interaktif pencak 

silat berbasis android ? 

3. Bagaimana membuat latihan materi pada aplikasi pembelajaran interaktif 

pencak silat berbasis android ? 

4. Bagaimana menguji aplikasi pembelajaran interaktif pencak silat berbasis 

android ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran pencak silat menggunakan data pencak silat yang ada 

pada PSHT Ranting Panggul Cabang Trenggalek. 

2. Aplikasi ini dibuat dan hanya berjalan berjalan pada platform android. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini antara lain : 

1. Membangun aplikasi pembelajaran interaktif pencak silat berbasis android. 

2. Mengimplementasikan aplikasi pembelajaran interaktif pencak silat berbasis 

android. 

3. Membuat latihan materi pada aplikasi pembelajaran interaktif  pencak silat 

berbasis android. 

4. Menguji aplikasi pembelajaran interaktif pencak silat berbasis android. 

 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai studi pustaka sampai pemeliharaan, yang membentuk sebuah alur yang 
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sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan 

adalah: 

1. Studi Pustaka 

Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasa perangkat lunak. 

Untuk mempermudah proses analisa. Selain itu penulis juga melakukan browsing 

pada situs-situs penyedia informasi tentang pencak silat.  

2. Studi Literatur 

Tahap pencarian informasi sehubungan dengan proses-proses yang dikembangkan 

dalam sistem. Seperti mengumpulkan berbagai macam jurnal, buku, artikel dan 

contoh project yang berhubungan dengan aplikasi pembelajaran. 

3. Analisa 

Pada tahapan ini akan dilakukan proses analisa terhadap kebutuhan sistem, baik itu 

pengumpulan data, studi literatur dan juga wawancara untuk mendapatkan metode 

pembelajaran yang akan diimplementasi dalam sistem. 

4. Desain 

Tahapan ini dilakukan untuk menerjemahkan hasil analisa ke dalam perancangan 

sistem aplikasi. Pada tahap awal analisa data, peneliti merumuskan sistem 

pembelajaran yang akan digunakan dalam sistem nantinya adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajaran materi gerak dan materi pengetahuan. Pembelajaran materi 

gerak adalah pembelajaran semua materi pencak silat melalui gerakan yang akan 

diputar pada aplikasi. Dan materi pengetahuan adalah pembelajaran semua materi 

pengetahuan di persaudaraan setia hati terate yang berisi sejarah, arti lambang, tokoh 

dll. 

b. Tes materi gerak dan materi pengetahuan. Tes materi gerak adalah latihan 

soal materi gerak, yang mana pengguna akan diberikan beberapa soal dan pengguna 

harus menjawabnya dan setelah selesai akan ditampilkan nilainya. Dan tes materi 

pengetahuan adalah latihan soal tes pengetahuan, yang berisi tentang soal-soal 

pengetahuan.  

5. Implementasi  
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Mengimplementasikan hasil rancangan yang telah dibuat yaitu implementasi 

antarmuka pengguna, implementasi data-data materi, dan implementasi sistem ke 

dalam bahasa pemrograman.    

6. Pengujian 

Tahap pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibuat. Ini untuk mengetahui fitur-

fiturnya apakah sudah bisa digunakan seperti yang direncanakan sebelumnya. Tahap 

ini juga untuk mengetahui kesalahan aplikasi yang bisa diperbaiki sebelum dipakai 

oleh pengguna. Metode testing yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Black Box 

Pengujian Black Box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati 

hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pada 

pengujian Black Box ini digunakan karena untuk menemukan kesalahan seperti : 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

4. Kesalahan kinerja 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi[4] 

b. Kuesioner 

Pengujian Kuesioner adalah suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang sangat 

fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat penggunaan 

kuesioner adalah data yang kita kategorikan sebagai data faktual. Bagian-bagian 

kuesioner ada 2 bagian pokok yaitu : 

1. Bagian Pengantar, yang terdiri atas penjelasan, tujuan kuesioner, surat 

rekomendasi atau dukungan dari pihak yang berwenang. 

2. Bagian isi, yang terdiri dari identitas umum responden dan pertanyaan-

pertanyaan utama[5].        

7. Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna pasti mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut terjadi karena aplikasi bisa digunakan juga di platform yang lain. 

Dan juga pengguna membutuhkan tambahan fitur-fitur yang lainnya. Baik 

fungsional maupun non-fungsional. Maka pemeliharaan itu perlu dilakukan.  



6 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran serta memudahkan penulisan dan pembahasan, maka 

peneliti menentukan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan semua landasan teori dari topik tugas akhir. 

Dasar teori akan mengupas semua penjelasan terkait dasar-dasar pemahaman dari 

tugas akhir ini secara lebih merinci dan memiliki sumber referensi yang jelas. 

3. BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil analisa dan model-model perancangan 

sistem dengan menggunakan unified modeling language (UML), perancangan data, 

arsitektur sistem, dan perancangan antarmuka (interface).  

4. BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi hasil implementasi serta pengujian sistem dari desain dan 

pembangunan aplikasi yang telah dibahas pada BAB III. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan 

dari hasil penelitian dan penulisan diantaranya berupa penjelasan analisa, 

perancangan, implementasi hingga pengujian sistem. Sedangkan saran berisi tentang 

masukan ataupun usulan terhadap pengembangan sistem ini untuk kedepannya. 

 


