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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

1.1 Aplikasi Mobile Learning 

2.1.1  Pengertian Aplikasi 

  Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, dan 

penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 

digunakan oleh sasaran yang dituju. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai suatu 

program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang 

berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia[6]. 

2.1.2 Mobile Learning 

a. Pengertian Mobile Learning 

  Mobile learning didefinisikan oleh Clark Quinn sebagai : The intersection of 

mobile computing and e-learning: accessible resources wherever you are, strong 

search capabilities, rich interaction, powerful support for effective learning, and 

performance-based assessment. E-Learning independent of location in time or 

space[7]. Berdasarkan definisi tersebut maka mobile learning merupakan model 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

  Istilah mobile learning (m-Learning) mengacu kepada penggunaan 

perangkat/device teknologi informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti PDA, 

telepon genggam, Laptop dan tablet PC, dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

Mobile Learning (m-Learning) merupakan bagian dari electronic learning (e-

Learning) sehingga, dengan sendirinya, juga merupakan bagian dari distance 

learning (d-Learning)[8] 
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   Gambar 2.1. Skema dari bentuk m-Learning[9] 

  Untuk lebih memaksimalkan mobile learning ada beberapa kemampuan yang 

harus disediakan oleh perangkat pembelajaran mobile learning tersebut, seperti 

kemampuan untuk terkoneksi dengan perangkat lain terutama komputer, 

kemampuan menyajikan informasi pembelajaran dan kemampuan untuk 

merealisasikan komunikasi bilateral antara pengajar dan pembelajar. Mobile 

learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat mengakses materi  

pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran, kapanpun 

dan di manapun[10]. 

 

b. Konsep Mobile Learning 

  M-Learning dapat dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi tergantung dari 

beberapa sudut pandang[11]. Dari sisi teknologi ICT, dapat diklasifikasikan 

berdasarkan pada indikator utama, yaitu tipe perangkat yang didukung dan tipe 

komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengakses materi pembelajaran maupun 

informasi administratif. 

  Dari sudut pandang teknologi pengajaran maka m-learning dapat 

diklasifikasikan berdasarkan indikator dukungan pembelajaran asynchronous dan 

synchronous, dukungan e-learning standar, ketersedian koneksi internet permanen 

antara sistem dan pengguna, lokasi pengguna serta layanan akses ke materi 

pembelajaran dan administrasi. 

  Menurut waktu dari pengajar dan siswa berbagi informasi, m-learning dapat 

diklasifikasikan menjadi sistem yang mendukung pembelajaran synchronous, sistem 

yang mendukung pembelajaran asynchronous, serta sistem yang mendukung 

pembelajaran synchronous dan asynchronous sekaligus[12].  
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    Gambar 2.2. Klasifikasi m-Learning[11] 

  Konten pembelajaran dalam m-learning memiliki jenis yang beragam. 

Konten sangat terkait dengan kemampuan device untuk menampilkan atau 

menjalankannya. Keragaman jenis konten ini mengharuskan pengembang untuk 

membuat konten-konten yang tepat dan sesuai dengan karakteristik device maupun 

user. M-learning akan cukup tepat jika diterapkan pada lingkungan dimana 

komputer aided learning tidak tersedia. Hal ini dikarenakan pengguna yang telah 

terbiasa dengan penggunaan PC sebagai media belajarnya, ternyata lebih suka tetap 

memakai PC, sedangkan mereka yang tidak familiar dengan PC merasa penggunaan 

device bergerak lebih atraktif dan lebih dapat diterima[13].  

 

2.2  Android 

2.2.1 Pengertian dan Perkembangan Android 

  Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform 

terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Dalam 

perkembangannya terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android, Pertama 

yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS), 

Kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung google 

atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Seiring pembentukan Open 

Handset Alliance (OHA), OHA mengumumkan produk perdana mereka “Android” 

yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Kemudian disekitar September 2007 

Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone menggunakan Android 

yang diproduksi oleh HTC Corporation.  

Android diproyeksikan menjadi platform masa depan, hal ini dikarenakan Android 

merupakan platform mobile pertama yang paling lengkap, terbuka dan bebas yang 

menjadikan sistem ini semakin disukai masyarakat dunia. Dalam beberapa kajian, 

Android dikatakan sebagai sistem yang complete platform, dimana sistem operasi 

Android sangat aman dan banyak menyediakan tools untuk proses pembangunan 

software dan memungkinkan untuk peluang pengembangan aplikasi. Android juga 
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merupakan open source platform di mana pengembang dapat dengan bebas 

membangun dan mengembangkan aplikasi, serta Android merupakan free platform 

dimana android adalah platform/aplikasi yang bebas digunakan untuk develop. 

Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk mengembangkan sesuatu aplikasi pada 

platform ini[14]. 

 

2.2.2 Arsitektur Android 

  Menurut Kristian Ariyanto Zai, Secara garis besar Arsitektur Android dapat 

digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.3. Arsitektur Android[15] 

 

a. Applications 

 Applications adalah bagian sistem yang hanya berhubungan dengan bagian 

interface dari aplikasi saja. Dalam bagian ini hanya berisi aplikasi inti seperti 

browser, kontak, dan lain-lain. 

 

b. Application Framework 

  Applications Frameworks adalah bagian di mana para pembuat aplikasi 

melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan dijalankan pada sistem 

Android. Komponen-komponen yang termasuk di dalam Applications Frameworks 

meliputi Activity Manager, Window Manager, Content Providers, View System, 

Package Manager, Telephony Manager, Resource Manager, Location Manager, dan 

Notification Manager. 
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c. Libraries 

  Libraries adalah bagian di mana fitur–fitur Android berat berada. Berjalan di 

atas kernel, laman ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti Libc dan SSL, 

serta Libraries media, Libraries untuk manajemen tampilan, Libraries Graphics 

SGL dan OpenGL, Libraries SQLite untuk mendukung database, Libraries SSL dan 

Webkit , Libraries LiveWebcore, serta Libraries 3D.  

 

d. Android Runtime 

  Android RunTime adalah bagian yang membuat sebuah aplikasi Android 

dapat dijalankan menggunakan implementasi Linux. Dalvik Virtual Machine (DVM) 

merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi Android. Android 

RunTime dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Core Libraries : Aplikasi Android dibangun dalam bahasa pemograman 

Java, sementara Dalvik sebagai virtual mesinnya bukan merupakan virtual 

machine Java, sehingga dibutuhkan sebuah libraries yang berfungsi untuk 

menerjemahkan bahasa pemograman Java yang dalam sistem ini ditangani 

oleh Core Libraries. 

2. Dalvik Virtual Machine : virtual machine berbasis register yang digunakan 

untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, dimana mesin ini adalah 

pengembang yang mampu membuat Linux kernel melakukan threading dan 

manajemen sistem tingkat rendah. 

 

e. Linux Kernel 

  Linux Kernel adalah bagian inti dari sistem operasi Android. Umumnya berisi 

file-file sistem yang mengatur sistem processing, memory, resource, drivers dan 

sistem-sistem operasi Android lainnya[16]. 

 

2.2.3  Komponen Aplikasi 

  Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemograman Java. Kode Java 

dikompilasi bersama dengan data file resource yang dibutuhkan oleh aplikasi, 
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prosesnya dipaket oleh tools ke dalam paket Android, sehingga menghasilkan file 

dengan ektensi APK. Ada empat jenis komponen pada aplikasi android, yaitu : 

a. Activities 

 Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada user, sehingga 

user dapat melakukan interaksi. Secara hierarki sebuah windows activity dinyatakan 

dengan method Activity.setContentView(). ContentView adalah objek yang berada 

pada root hierarki. 

b. Service 

  Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi service berjalan 

pada background sistem (dibalik layar). Service digunakan untuk melakukan 

pengolahan data yang terus diproses, bahkan ketika activity tidak aktif. 

c. Broadcast Receiver 

  Broadcast Receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan 

notifikasi.  

d. Content Provider 

  Content Provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga 

bisa digunakan oleh aplikasi lain. Content Provider menyediakan cara untuk 

mengakses data yang dibutuhkan oleh suatu activity. 

 

2.3 Pencak Silat  

2.3.1  Pengertian Pencak Silat 

Pencak silat adalah sistem beladiri yang mempunyai empat nilai sebagai satu 

kesatuan, yakni nilai etis, teknik, estetis, dan atletis. Nilai-nilai tersebut selain 

merupakan nilai-nilai pencak silat juga merupakan corak khas dan keistimewaan 

pencak silat yang bersumber dari budaya masyarakat rumpun melayu[17].   

2.3.2  Identitas Pencak Silat 

Jati diri pencak silat adalah totalitas diri, corak, jiwa, sifat dan watak sejati 

yang melekat pada pencak silat serta memberikan keunikan. Jati diri atau identitas 

pencak silat meliputi tiga hal pokok, yakni : 
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1. Budaya bangsa Indonesia termasuk rumpun melayu sebagai landasan (basis) 

asal dan corak pencak silat. 

2. Falsafah budi pekerti luhur sebagai jiwa dan motivasi penggunaan pencak 

silat.  

3. Substansi pencak silat yang mempunyai empat aspek sebagai satu kesatuan, 

terdiri dari aspek mental-spiritual, beladiri, seni, dan olahraga[18]. 

2.3.3 Kaidah Pencak Silat 

Kaidah adalah aturan dasar yang mengatur hal-hal yang bersifat 

mmendasar dalam kegiatan manusia sebagai warga masyarakat. Kaidah pencak 

silat adalah aturan dasar tentang tata cara pencak silat yang harus menilai etis 

terkendali, teknis efektis, estetis-harmonis, dan ksatria sportif sebagai satu kesatuan, 

sesuai dengan keluhuran nilai-nilai pencak silat yang berfalsafah budi pekerti luhur 

dan keluhuran nilai-nilai budaya yang merupakan sumber asalnya[19]. 

2.3.4 Hakekat Pencak Silat 

 Pencak silat adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang lahir sejak 

peradaban manusia di bumi pertiwi. Perkembangan pencak silat adalah satu rumpun 

dengan kebudayaan melayu. Di Indonesia terdapat 800 perguruan pencak silat yang 

terdapat di beberapa daerah sesuai dengan adat istiadat setempat. Beberapa 

perguruan asli dari Indonesia juga berkembang di negara tetangga rumpun melayu 

seperti: Malaysia, Singapura, dan Brunai Darusalam (Agung Nugroho, 2004: 

4). Tahun 1995 Pengurus Besar IPSI menyempurnakan arti pencak silat adalah 

gerakan bela serang yang teratur menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim dengan 

selalu menjaga kehormatan masing-masing secara kesatria. Tidak mau melukai 

perasaan. Jadi pencak lebih menunjukkan pada segi lahiriah, sedangkan silat adalah 

gerak bela serang yang erat hubungannya dengan rohani sehingga menghidup 

suburkan naluri, menggerakkan hati nurani manusia, yang menyerah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa pencak silat merupakan 

suatu budaya seni Indonesia yang berisi gerakan serang hindar yang teratur serta 

memiliki nilai falsafah luhur yang ada didalamnya (Agung Nugroho, 2004: 15)[20]. 

2.3.5 Manfaat Pencak Silat 
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 Pencak silat merupakan bagian dari olahraga seni bela diri yang merupakan 

bagian dari budaya bangsa Indonesia yang bernilai luhur. Olahraga pencak silat 

memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jati diri yang meliputi 3 hal pokok 

sebagai satu kesatuan yaitu: Budaya Indonesia, falsafah budi pekerti luhur, dan 

pembinaan mental spiritual. Pada ksempatan kali ini olahraga bagus akan 

menjelaskan tentang manfaat olahraga pencak silat yang meliputi dua kategori yaitu: 

a. Pencak Silat Sebagai Pendidikan 

Pencak silat yang dihayati keseluruhan nilainya akan mempunyai manfaat 

yang besar bukan hanya bagi individu yang mempelajari tetapi juga bagi masyarakat. 

Pendidikan olahraga pencak silat dapat memberi sumbangan dalam membangun 

manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia, serta merupakan ''charter and nation building''  

Pendidikan pada dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia 

(human investmen, human resource development). Pendidikan olahraga penca ksilat 

yang berakar pada budaya Indonesia yang mencakup segi mental dan fisik secara 

integral diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya yang berkualifikasi dan 

tangguh. Salah satu contohnya adalah : Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berkepribadian dan mencintai budaya Indonesia, mempunyai rasa tanggung jawab 

serta disiplin pribadi dan sosial. 

b. Pencak silat sebagai Pendidikan Jasmani. 

Olahraga pencak silat yang pada hakekatnya adalah kegiatan jasmani yang 

didalamnya terkandung aspek olahraga, juga merupakan wahana pendidikan jasmani 

yang memiliki tujuan tertentu yaitu: Tujuan untuk mencapai kesehatan, tujuan 

rekreasi dan tujuan prestasi. Pencak silat yang wujudnya merupakan peragaan dan 

latihan semua jurus bela diri dilaksanakan secara utuh dan eksplisit, dengan tujuan 

untuk memelihara atau meningkatkan kebugaran, ketangkasan, dan kebugaran 

jasmani[21]. 

2.3.6 Perguruan Pencak Silat 
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Perguruan pencak silat adalah tempat berguru pengetahuan dan praktek 

pencak silat yang diajarkan nilai-nilai identitas, kaidah, dan hakekat pencak silat. 

Berguru pencak silat adalah belajar dan berlatih aspek wujud (bentuk fisik dan 

visual), aspek isi (nilai-nilai identitas, kaidah dan hakekat) pencak silat. Hasil yang 

diharapkan siswa mampu menghayati dan mengamalkan aspek wujud dan aspek isi 

pencak silat.Tujuan yang ditanamkan oleh perguruan pencak silat kepada siswa 

adalah perubahan fisik dan mental-spiritual sehingga akan menjadikan siswa yang 

taqwa, tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas.  

Beladiri pencak silat adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang lahir 

sejak peradapan manusia di bumi pertiwi. Perkembangan pencak silat adalah satu 

rumpun dengan kebudayaan Melayu. Di Indonesia terdapat 800 perguruan pencak 

silat yang terdapat di beberapa daerah sesuai dengan adat istiadat setempat. Beberapa 

perguruan asli dari Indonesia juga berkembang di negara tetangga rumpun melayu 

seperti: Malaysia, Singapura, dan Brunai Darusalam[22]. 

2.3.7 Organisasi Pencak Silat 

Organisasi pencak silat adalah wadah federasi, koordinasi, atau asosiasi dari 

sejumlah perguruan pencak silat atau organisasi pencak silat yang bersifat 

kewilayahan atau lingkungan serta memiliki peraturan tertentu dalam  menjunjung 

tinggi nilai-nilai pencak silat. 

Perguruan pencak silat merupakan organisasi pencak silat yang terkecil dan 

sekaligus merupakan lembaga pendidikan, pengajaran dan pelatihan pencak silat. Di 

daerah-daerah tertentu di Indonesia perguruan pencak silat disebut padepokan, 

paguron. Sedang di negara tertentu perguruan pencak silat juga disebut institusi, 

sekolah, atau klub pencak silat. 

Anggota perguruan pencak silat adalah warga negara atau penduduk dari 

negara dimana perguruan tersebut berada. Kegiatan perguruan ada yang bersifat 

bebas dan ada yang mengikuti atau menyesuaikan dengan kegiatan perguruan 

induknya di negara sumber pencak silat.  

Negara-negara  sumber pencak silat adalah : 
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1. Indonesia beranggotakan sekitar 800-an perguruan pencak silat. 

2. Malaysia beranggotakan sekitar 250-an perguruan pencak silat. 

3. Brunai Darussalam beranggotakan sekitar 50-an perguruan pencak silat. 

4. Singapura beranggotakan sekitar 50-an perguruan pencak silat. 

 Perguruan anggota IPSI dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu 

perguruan yang berkeanggotaan umum dan perguruan yang berkeanggotaan khusus. 

Keanggotaan Umum IPSI adalah keanggotaan yang dimiliki oleh perguruan pencak 

silat dan bentuk organisasi pencak silat lainnya yang memenuhi syarat dan telah 

diterima sebagai anggota IPSI melalui tata cara permohonan yang telah ditentukan. 

Keanggotaan Umum IPSI terdiri dari: 

1. Keanggotaan IPSI Pusat (berkedudukan di wilayah Indonesia) 

2. Keanggotaan IPSI Daerah (berkedudukan wilayah Propinsi) 

3. Keanggotaan IPSI Cabang (berkedudukan wilayah Kotamadya/ kabupaten) 

4. Keanggotaan IPSI Ranting (berkedudukan wilayah Kecamatan) 

5. Keanggotaan IPSI Komisariat (berkedudukan di luar negeri) 

 IPSI Komisariat kedudukannya sama dengan IPSI Daerah yang dibawahi 

langsung oleh IPSI Pusat. Sedang keanggotaan Khusus IPSI adalah keanggotaan 

yang dimiliki secara otomatis oleh Perguruan Pencak Silat yang ditinjau dari sejarah 

perkembangan IPSI mempunyai kedudukan khusus. 10 (sepuluh) perguruan pencak 

silat tersebut adalah: 

1. Persaudaraan Setia Hati (PSH)  

2. Persaudaraan Setia Hati Terate (SHT)   

3. Perisai Diri (PD)  

4. Perisai Putih (PP)  

5. Tapak Suci (TS)  

6. Phasadja Mataram  

7. Persatuan Pencak Indonesia (PERPI Harimurti)  

8. Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI)   

9. Putra Betawi   

10. Nusantara  
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 Perkembangan sejarah pada Munas XII IPSI tahun 2007 diusulkan 6 (enam) 

perguruan besar yang tersebar di wilayah pengprop IPSI di Indonesia sebagai 

keanggotaan khusus, yaitu: Merpati Putih (MP), Satria Muda Indonesia (SMI), 

Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD), ASAD, Pagar Nusa, dan Kalimasada. 

 

2.3.8 Persaudaraan Setia Hati Terate 

 Selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia 

selama itu pula persaudaraan setia hati terate akan tetap jaya abadi selamanya. “Ki 

Hadjar Hardjo Oetomo” Pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate. Pada tahun 1903, 

bertempat di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya, Ki Ngabeni Surodiwirjo 

membentuk persaudaraan yang anggota keluarganya disebut “Sedulur Tunggal 

Ketjer”, sedangkan permainan pencak silatnya disebut “Djojo Gendilo”. Tahun 

1912, Ki Ngabeni Surodiwirjo berhenti bekerja karrena merasa kecewa disebabkan 

seringkali atasannya tidak menepati janji. Selain itu suasana mulai tidak 

menyenangkan karena pemerintah Hindia Belanda menaruh curiga mengingat beliau 

pernah melempar seorang pelaut Belanda ke sungai dan beliau telah membentuk 

perkumpulan pencak silat sebagai alat pembela diri, ditambah pula beliau adalah 

seorang pemberani, Pemerintah Hindia Belanda mulai khawatir, beliau akan mampu 

membentuk kekuatan bangsa Indonesia dan menentang mereka. Setelah keluar dari 

pekerjaannya, beliau pergi ke Tegal. Tahun 1914, Ki Ngabehi Surodiwirjo kembali 

ke Surabaya dan bekerja di Djawatan Kereta Api Kalimas, dan tahun 1915 pindah ke 

bengkel Kereta Api Madiun. Disini beliau mengaktifkan lagi persaudaraan yang 

telah dibentuk di Surabaya, yaitu “Sedulur Tunggal Ketjer”, hanya pencak silatnya 

sekarang disebut “Djojo Gendilo Tjipto Muljo”. Sedangkan pada tahun 1917, nama-

nama tersebut disesuaikan denngan keadaan zaman diganti menjadi nama 

“Persaudaraan Setia Hati”. 

Ki Hadjar Hardjo Oetomo salah satu murid Ki Ngabehi Surodiwirjo yang 

militan dan cukup tangguh, yaitu Ki Hadjar Hardjo Oetomo mempunyai pendapat 

perlunya suatu organisasi untuk mengatur dan menertibkan personil maupun materi 
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pelajaran Setia Hati, untuk itu beliau memohon doa restu kepada Ki Ngabehi 

Surodiwirjo. Ki Ngabehi Surodiwirjo memberi doa restu atas maksud tersebut., 

karena menurut pendapat beliau hal – hal seperti itu adalah tugas dan kewajiban 

anak muridnya, sedangkan tugas beliau hanyalah “menurunkan ilmu SH”. Selain itu 

Ki Ngabehi Surodiwirjo berpesan kepada Ki Hadjar Hardjo Oetomo agar jangan 

memakai nama SH dahulu. Setelah mendapat izin dari Ki Ngabehi Surodiwirjo, Ki 

Hadjar Hardjo Oetomo pada tahun 1922 mengembangkan ilmu SH dengan nama 

Pencak Silat Club (P. S. C). Karena Ki hadjar Hardjo Oetomo adalah orang SH, dan 

ilmu yang diajarkan adalah ilmu SH, maka lama-kelamaan beliau merasa kurang 

sreg mengembangkan ilmu SH dengan memakai nama lain, bukan nama SH. 

Kembali beliau menghadap Ki Ngabehi Surodiwirjo menyampaikan uneg-unegnya 

tersebut dan sekalian mohon untuk diperkenankan memakai nama SH dalam 

perguruannya. Oleh Ki Ngabehi Surodiwirjo maksud beliau direstui, dengan pesan 

jangan memakai nama SH saja, agar ada bedanya. Maka Pencak Silat Club oleh Ki 

Hadjar Hardjo Oetomo diganti dengan nama “SETIA HATI MUDA” (S. H. M). 

Peranan Ki Hadjar Hardjo Oetomo Sebagai Perintis Kemerdekaan Ki Hadjar 

Hardjo Oetomo mengembangkan ilmu SH di beberapa perguruan yang ada pada 

waktu antara lain perguruan Taman Siswo, Perguruan Boedi Oetomo dan lain-lain. 

Dalam mengajarkan ilmu SH beliau diantaranya adalah menamakan suatu sikap 

hidup, ialah “Kita tidak mau menindas orang lain dan tidak mau ditindas oleh orang 

lain”. Walaupun pada waktu itu setiap mengadakan latihan tidak bisa berjalan lancar, 

karena apabila ada patroli Belanda lewat mereka segera bersembunyi tetapi dengan 

dasar sikap hidup tersebut murid-murid beliau akhirnya menjadi pendekar-pendekar 

bangsa yang gagah berani dan menentang penjajah kolonialisme Belanda. 

Dibandingkan keadaan latihan masa lalu yang berbeda dengan keadaan latihan saat 

ini, seharusnya murid – murid SH lebih baik mutu dan segalanya dari pada murid-

murid SH yang lalu. Melihat sepak terjang murid-murid Ki Hadjar Hardjo Oetomo 

yang dipandang cukup membahayakan, maka Belanda segera menangkap Ki Hadjar 

Hardjo Oetomo bersama beberapa orang muridnya, dan selanjutnya dibuang ke 

Digul.  
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Pembuangan Ki Hadjar Hadjo Oetomo ke Digul berlangsung sampai dua 

kali, karena tidak jera-jeranya beliau mengobarkan semangat perlawanan menentang 

penjajah. Selain membuang Ki Hadjar hardjo Oetomo ke Digul, Pemerintah Hindia 

Belanda yang terkenal dengan caranya yang licik telah berusaha memolitisir SH 

Muda dengan menjuluki SHM bukan SH Muda, melainkan SH Merah; Merah disini 

maksudnya adalah Komunis. Dengan demikian pemerintah Belanda berusaha 

menyudutkan SH dengan harapan SH ditakuti dan dibenci oleh masyarakat dan 

bangsa Indonesia. Menanggapi sikap penjajah Belanda yang memolitisir nama SH 

Muda dengan nama SH Merah, maka Ki Hadjar Hardjo Oetomo segera merubah 

nama SH Muda menjadi “Persaudaan Setia Hati Terate” hingga sampai sekarang ini. 

Melihat jasa-jasa Ki Hadjar Hardjo Oetomo tersebut, maka pemerintah 

Indonesia mengakui beliau sebagai “Pahlawan Perintis Kemerdekaan”, dan 

memberikan uang pensiun setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 yang diterimakan 

kepada isteri beliau semasa masih hidup. Setelah meninggal dunia, beliau 

dimakamkan di makam “Pilangbango”, yang terletak di sebelah Timur Kotamadya 

Madiun, dari Terminal Madiun menuju ke arah Timur. Beliau mempunyai 2 (dua) 

orang putra, yaitu seorang putri yang diperisteri oleh bapak Gunawan, dan Seorang 

putra yang bernama bapak “Harsono” sekarang berkediaman di jalan Pemuda no. 17 

Surabaya. Ibu Hardjo Oetomo meninggal pada bulan September 1986 di tempat 

kediamannya, di desa Pilangbango Madiun. Rumah beliau, oleh Bapak Harsono 

dihibahkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate pada akhir tahun 1987 dengan 

harga Rp. 12,5 juta. Rencana Pengurus Pusat, bekas rumah kediaman pendiri 

Persaudaraan SH Terate tersebut akan dipugar menjadi “Museum SH Terate” agar 

generasi penerus bisa menyaksikan peninggalan pendahulu-pendahulu kita sejak 

berdiri sampai dengan perkembangannya saat ini[22]. 

 Pada pencak silat Setia Hati Terate terdapat beberapa materi yang di ajarkan 

dan pembagian tingatan yaitu: 

1. Materi Ke-Sh-An 
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Dalam PSHT dikenal adanya deangan adanya PANCA DASAR PSHT, 

PANCA artinya Lima sedangkan Dasar artinya Pondasi, jadi PANCA DASAR 

PSHT bisa diartikan sebagai 5 dasar yang harus dimiliki siswa dan warga PSHT, 

kelima dasar tersebut diantaranya adalah : 

 

a. Persaudaraan 

Persaudaraan adalah suatu hal yang diutamakan bagi warga dan siswa 

Persaudaraan Setia Hati Terate, persaudaraan adalah ikatan batin yang erat antara 

satu orang dengan orang lain,dalam konteks PSHT hubungan antar warga dengan 

warga serta hubungan antara warga PSHT dengan masyarakat pada 

umumnya,Persaudaraan ditanamkan kepada siswa PSHT sejak pertama kali 

mengecap pelatihan SH. Dalam persaudaraan, manusia diperlakukan dan diakui 

sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah SWT yang sama 

derajatnya, tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, 

kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 

b. Olah Raga 

Olah raga pada pencak silat adalah mengolah raga dengan gerakan-gerakan 

pencak silat yang ada pada Persaudaraan Setia Hati Terate. Olahraga disini selain 

untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, juga bertujuan untuk meraih prestasi. 

Adapun manfaat bermain pencak silat : 

 Memperbaiki suasana hati. 

 Menumbuhkan rasa percaya diri 

 Mengurangi stress 

 Menguatkan otot tubuh  

 Membantu proses metabolisme dalam tubuh. 

 Membina kekuatan , kecepatan , ketepatan dan keseimbangan 

c. Kesenian 
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Kesenian sebagai salah satu aspek dalam Persaudaraan SH Terate merupakan 

bagian unsure latihan PSHT, karena pencak silat memang dikenal sebagai olahraga 

Seni Bela diri sehigga sudah barang tentu mengandung gerakan seni yang apabila 

dilakukan akan enak dilihat. Macam atau bentuk kesenian terdiri dari permainan 

tunggal, permainan ganda dan pagelaran masal, yang diwujudkan dalam paket-paket 

latihan sebagai pedoman dasar. Selain untuk pertunjukan, kesenian juga dapat 

dipelajari dengan tujuan untuk meraih prestasi setinggi-tingginya apabila dipelajari 

dengan bersungguh-sungguh. Tujuan dari kesenian itu adalah memelihara kaidah 

pencak silat yang baik dengan menumbuhkan kelenturan, keluwesan dan keindahan 

gerakan yang dihubungkan dengan keserasian irama. Dan sebagai latihan dalam 

pengembangan aspek keserasian dan keselarasan yang diharapkan dapat berpengaruh 

dalam sikap dan perilaku hidupnya. 

d. Bela diri 

Pencak silat berfungsi sebagai alat/senjata untuk membela diri/untuk 

mempertahankan kehormatan dan eksistensinya, tetapi perlu diingat bahwa kita 

hanya boleh melakukan bela diri apabila dalam keadaan sangat mendesak dan 

terpaksa. Persaudaraan setia hati terate tidak mengajarkan seni bela diri dari negara 

lain dan hanya mengajarkan pencak silat karena pencak silat adalah seni membela 

diri asli dari bangsa Indonesia yang mutunya tidak kalah dengan bela diri yang lain 

karena persaudaraan Sh Terate juga bertujuan mempertahankan dan 

mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia. 

e. Mental kerohanian (ke-sh-an) 

Merupakan tujuan akhir persaudaraan SH Terate. Disini mental 

kerohanian/ke-sh-an berpedoman pada “mengenal diri sendiri sebaik-baiknya”. 

Tujuan dari pelajaran Persaudaraan SH Terate adalah mendidik manusia dalam 

menempuh kehidupan, memperoleh kebahagian dan kesejahteraan dunia akhirat. 

2. Macam-Macam Sabuk Dalam Psht Beserta Artinya 

a. Arti Sabuk Polos atau Hitam 

    Sabuk polos atau hitam secara mendasar mengandung arti bahwa siswa yg 

berada di tingkat polos adalah siswa yang buta atau tidak mengetahui dengan baik 
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organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Warna hitam menunjukkan warna dasar 

dari pakaian SH Terate sehingga warna sabuk polos dapat berarti juga siswa polos 

adalah siswa yang baru belajar dan baru mengenal Persaudaraan Setia Hati Terate 

dan tidak boleh ditunjukan kepada orang lain. 

b. Arti Sabuk Jambon atau Merah Muda 

    Sabuk jambon secara mendasar mengandung maksud bahwa siswa jambon 

adalah siswa yang mulai mengenal SH Terate dan mengenal arah yg benar. Warna 

jambon mengandung arti warna keragu-raguan, jadi sifat ragu-ragu selalu ada di 

siswa tingkatan jambon. Dalam berbagai sumber, jambon juga mengandung maksud 

adalah sifat matahari yang terbit atau sifat matahari yang terbenam, yaitu sifat yang 

mulai mengarah ke suatu kepastian tetapi masih dalam taraf mengantung dan belum 

tetap wataknya.  

c. Arti Sabuk Ijo atau Hijau 

    Sabuk hijau secara mendasar mengandung maksud bahwa siswa hijau adalah 

siswa yg sudah mantap/tenang hatinya. Warna hijau mengandung arti warna 

keadilan dan keteguhan dalam menjalani sesuatu. Sifat inilah yg diharapkan 

terbentuk pada siswa hijau, dimana siswa tersebut maupun berbuat adil, mulai 

dididik untuk madep, karep, mantep, dengn mengutamakan ajaran SH Terate. 

d. Arti Sabuk Putih (Kecil)  

  Sabuk putih atau putih kecil adalah tingkatan siswa yang terakhir dalam 

latihan Persaudaraan Setia Hati Terate. Sabuk putih berarti bahwa seseorang yang 

telah mencapai tingkatan ini adalah orang yang telah mengerti arah yang sebenarnya 

dan telah mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Pada tingkatan ini, seorang 

siswa akan menamatkan pelajaran SH Terate baik pelajaran olah kanuragan 

(beladiri) maupun pelajaran kerohanian/ke-SH-an. Warna putih melambangkan 

kesucian, oleh karena itu sifat dan watak yang diharapkan dari siswa tingkat putih 

adalah siswa tersebut dapat bertindak berdasarkan prinsip kebenaran dan bersikap 

tenang seperti air yang mengalir. Dalam suatu pepatah SH Terate disebutkan "tiniti 

liring, tindak ing ati". 


