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APLIKASI MOBILE LEARNING JURUS TUNGGAL PENCAK SILAT 

UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR 

Abstrak 

Aplikasi pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi 

materi yang melibatkan perangkat bergerak seperti ponsel berbasis android. 

Berdasarkan hasil observasi di Gedung Dakwah Tapak Suci Putra Muhammadiyah 

Surakarta bahwa media yang digunakan selama proses pembelajaran pencak silat 

belum menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

untuk membantu siswa sekolah dasar dalam mengenal pencak silat karena 

merupakan salah satu identitas dan karakteristik budaya Indonesia. Termasuk sebagai 

media dalam mengenalkan bagi siswa sekolah dasar yang belum banyak mengnal 

jurus tunggal dalam pencak silat. Terdapat beberapa jurus dalam jurus tunggal, antara 

lain jurus tangan kosong, jurus golok, dan jurus toya yang berjumlah total 14 gerakan 

jurus. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, prosedur pengembangan 

menggunakan model Waterfall, meliputi 5 tahap yaitu : Analysis, Design, 

Implementation, Testing, dan Maintenance. Dimana nanti terdapat gerakan jurus 

tunggal, materi pencak silat dan latihan soal. Validasi media dikategorikan sangat 

layak dengan nilai rata-rata dari ahli media sebesar 96,5%. Validasi materi 

dikategorikan sangat layak dengan nilai rata-rata dari ahli materi sebesar 90%. 

Pengukuran hasil belajar siswa sebelum menggunakan aplikasi dengan rata-rata 

sebesar 78, sedangkan sesudah menggunakan aplikasi masuk dalam kategori sangat 

layak dengan nilai rata-rata 85 pada saat mengerjakan soal latihan yang sudah 

diberikan. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran 

memberikan pengaruh atau dampak lebih besar dibandingkan dengan metode 

konvensional, karena siswa dapat mempelajari materi maupun gerakan kapanpun dan 

dimanapun. 

Kata kunci : Media Pembelajaran Interaktif, Pencak Silat, Android Studio 

Abstract 

Learning applications are media that can be used to convey material content that 

involves mobile devices such as Android-based phones. Based on observations at 

Gedung Dakwah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Surakarta that the media used 

during the learning process of pencak silat have not used learning media. Therefore 

this study aims to assist elementary school students in knowing pencak silat because 

it is one of the identities and characteristics of Indonesian culture. Included as a 

medium in introducing elementary school students who have not had much 

experience in a single moment in pencak silat. There are several moves in a single 

move, including empty hand moves, machete moves, and toya moves totaling 14 

movements. This type of research is development research, development procedures 

using the Waterfall model, covering 5 stages, namely: Analysis, Design, 

Implementation, Testing, and Maintenance. Where there will be a single stance 

movement, martial arts material and practice questions. Media validation was 
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categorized as very feasible with an average rating of 96.5% from media experts. 

Material validation is categorized as very feasible with an average score of 90% 

material expert. Measurement of student learning outcomes before using the 

application with an average of 78, while after using the application included in the 

category is very feasible with an average value of 85 when working on the given 

practice questions. The results of this study are the use of instructional media to give 

greater influence or impact compared to conventional methods, because students can 

learn the material or movement anytime and anywhere. 

Keywords: Interactive Learning Media, Pencak Silat, Android Studio 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa semakin cepat, tidak dapat 

dipungkiri lagi sebagai akibat dari perkembangan teknologi dalam bidang 

Pendidikan. Dalam bidang Pendidikan semakin banyak memanfaatkan teknologi 

sebagai media pembelajaran, namun dalam penggunaannya masih belum maksimal 

karena kurangnya pengembang aplikasi untuk media pembelajaran. Pada tingkat 

Pendidikan Sekolah Dasar masih kurang memanfaatkan peran teknologi sebagai 

media dalam pembelajaran, seperti media presentasi sebuah pembelajaran. 

Pencak silat  adalah olahraga beladiri juga mengandung nilai-nilai seni 

tradisional dari Indonesia. Pencak silat sudah lama sekali diperkenalkan di Indonesia, 

pencak silat sendiri memiliki 4 aspek utama serta 3 tujuan utama dalam 

penerapannya. 4 aspek tersebut yakni 1) aspek mental spiritual, 2) aspek seni budaya, 

3) aspek beladiri dan 4) aspek olahraga. Untuk 3 tujuan utamannya antara lain 1)

tujuan untuk mencapai kesehatan, 2) tujuan rekreasi dan 3) tujuan prestasi. 

Berdasarkan observasi, sebagian siswa sekolah dasar telah memiliki 

smartphone android sendiri atau milik orang tua siswa tersebut. Namun hanya 

digunakan untuk media hiburan atau komunikasi saja. Oleh karena itu dibuatlah 

aplikasi mobile learning berbasis aplikasi andoit yang diharapkan dapat membantu 

dalam mempelajari jurus tunggal dalam pencak silat karena : 1) penyajian berupa 

video tutorial yang interaktif, 2) mudah untuk dipelajari kapanpun dan dimanapun, 3) 

dapat digunakan sebagai media latihan secara mandiri maupun berkelompok, dan 4) 

dapat digunakan diberbagai smartphone berbasis android dengan spesifikasi yang 

direkomendasikan. 
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Menurut penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian ini bertujuan 

untuk membantu siswa sekolah dasar dalam mengenal pencak silat karena 

merupakan salah satu identitas dan karakteristik budaya Indonesia. Selain itu 

tujuannya adalah siswa maupun masyarakat umum 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. 

(Vikri Zulfi Ferdian Syah, 2017:2) 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “APLIKASI MOBILE LEARNING JURUS TUNGGAL 

PENCAK SILAT UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR” 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu Research and 

Development(RnD). Menurut Nusa Putra(2015:67) menyatakan bahwa Reasearch 

and Development merupakan metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, 

bertujuan/diarahkan untuk mencari, menemukan, merumuskan, memperbaiki, 

mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, model 

metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, 

produktif, dan bermakna. 

Model dalam penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan Waterfall 

(Analisys, Design, Implementation, Testing,Maintenance). Prosedur dalam penelitian 

dan pengembangan model Waterfall terdiri dari 5 tahapan yaitu : Tahap Analisis, 

Tahap Design, Tahap Implementasi, Tahap Pengujian, dan Tahap Pemeliharaan 

(Maintenance). 

Prosedur model pengembangan yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

Model Waterfall. Sebuah model yang tergolong model klasik yang bersifat 

sistematis, yang berurutan dalam membangun suatu media ataupun software. Model 

Waterfall terdiri menjadi beberapa fase yang sistematis yang harus harus dilakukan 

satu demi satu kemudian setelah itu baru lanjut ke fase selesai dilakukan. 
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Gambar 1. Bagan Model Penelitian Waterfall 

Berdasarkan penerapannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yaitu: 

Analysis, Design, Implementation, Testing, dan Maintenance. 

Maksud dari beberapa tahap model Waterfall yaitu sebagai berikut : 

1) Analysis (analisis): Pada tahap ini adalah menganalisa kebutuhan secara langkap

dan menyeluruh lalu kemudian dianalisis dan di definiskan mengenai informasi

dan tentang materi yang diperlukan untuk membuat sebuah desain yang lengakap.

2) Design (desain): Pada tahap ini adalah proses perancangan dan pemecahan

masaah untuk mendapatkan media pembelajaran yang efektif sesuai dari materi

yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap ini memerlukan sketsa desain

storyboard dan UMS (Unified Modeling Language) untuk mempermudah

pengimplementasian dalam perancangan desain.

Gambar 2. Flowchart 



5 

Flowchart aplikasi jurus tunggal pencak silat yang akan dibuat 

menggambarkan skenario dari interaksi penggunaan aplikasi. Pada Flowchart 

aplikasi ini di fokuskan pada fungsional penggunaan tombol-tombol untuk 

mengakses menu dan fungsi lainnya. Pada saat membuka aplikasi akan terdapat 

beberapa pilihan yakni Jurus Tangan Kosong, Jurus Golok, Jurus Toya, Seluruh 

Gerakan Jurus, Quiz, Materi, dan Credit Aplication (Pembuat Aplikasi). Dalam menu 

Jurus terdapat beberapa pilihan, yakni menampilkan Gerakan Perjurus atau satu 

Gerakan Jurus secara keseluruhan. 

Gambar 3. Use Case Diagram pengembangan 

produk Deskripsi dari Use Case Diagram aplikasi jurus tunggal : 

No User Deskripsi 

 1  Melihat gerakan 

jurus tunggal 

 Sistem akan menampilka n gerakan jurus 

tunggal yang dipisah menjadi gerakan 
perjurus, gerakan keseluruhan, dan gerakan 

seluruh jurus yang disajikan dengan video 

jurus tunggal 

 2  Latihan Soal  Sistem menampilkan latihan soal yang 
akan dikerjakan oleh user 

 3  Materi  Sistem akan menampilkan materi pencak 

silat 

 4  About Apps  Sistem akan menampilkan deskripsi 
aplikasi, pembuat aplikasi dan aktor dalam 

video jurus tunggal 

Tabel 1. Tabel deskripsi dari Use Case Diagram 
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Gambar 4.Activity Diagram Menampilkan menu utama 

Gambar 4. merupakan diagram aktivitas dalam menjalankan aplikasi jurus tunggal 

pencak silat. Dimana aktifitas yang terdapat yaitu membuka aplikasi jurus tunggal 

pencak silat kemudian menjalankan aplikasinya, setelah dijalankan akan 

menampilkan menu awal yang berisi berbagai menu, setelah selesai menggunakan 

aplikasi dapat keluar dengan menutup aplikasi. 

Gambar 5. Activity Diagram Menampilkan menu Soal Latihan 

Gambar 5. merupakan diagram aktivitas dalam menjalankan menu soal, dimana 

nantinya akan menampilkan soal latihan dari materi yang sudah disediakan, setelah 

selesai mengerjakan soal latihan dapat kembali ke menu utama. 

Gambar 6. Activity Diagram Menampilkan menu Sejarah dan materi 
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Gambar 6. merupakan diagram aktivitas dalam menjalankan menu materi, dimana 

nantinya akan menampilkan materi-materi dasar terkait dengan pencak silat. Setelah 

selesai dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke menu utama. 

Gambar 7.Activity Diagram video jurus tiap gerakan 

Gambar 7 merupakan diagram aktivitas yang akan menampilkan video jurus tunggal 

setiap gerakan. Setelah selesai menonton dapat kembali ke menu sebelumnya. 

Gambar 8.Activity Diagram video jurus tiap jurusnya 

Gambar 7 merupakan diagram aktivitas yang menampilkan video gerakan jurus 

tunggal setiap jurusnya. Setelah selesai  tekan tombol kembali untuk kembali ke 

menu sebelumnya. 

Gambar 9. Activity Diagram video seluruh jurus 

Gambar 9 merupakan diagram aktivitas yang menampilkan video gerakan jurus 

tunggal secara keseluruhan. Setelah selesai tekan tombol kembali untuk kembali ke 

menu sebelumnya 



8 

3) Implementation (pelaksanaan): Pada tahap pelaksanaan ini adalah langakah

selanjutnya dari proses desain, desain perancangan yang telah di buat dalam

storyboard kemudian dibuat dalam tampilan yang sebenernya. Pengembangan

yang digunakan untuk membuat media adalah multimedia berbasis komputer,

perangkat lunak yang digunakan adalah Android Studio.

4) Testing (pengujian): Pada tahap pengujian ini digunakan unuk mengetahui

seberapa kelayakan dari media yang telah dikembangkan. Pada uji coba kelayakan

dilakukan validasi kepada ahli materi dan ahli media.

5) Maintenance (pemeliaharaan): Tahap ini adalah mengoperasikan media atau

penggunaan progam dilingkungan dan melakukan pemeliharan, pemeliharaan

yang dimaksud seperti penyesuaian atau perubahan karena adatpsi dengan situasi

yang sebenarnya.

Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan pelatih pencak

silat untuk mengetahui permasalahan prosesn pembelajaran pencak silat. Dalam 

pengumpulan data juga menggunakan angket yang diisi oleh ahli media dan ahli 

materi untuk menguji kelayakan dan keefektifan, sedangkan tahap pengujian 

kelayakan lapangan dengan memberikan angket dan memberikan latihan soal pretest 

protest kepada siswa, serta dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. 

Data hasil angket ahli media, ahli materi dan siswa akan diproses dan dijadikan 

hasil akhir presentasi. Rumus yang digunakan diambil dari Dian Cahyo (2015) 

sebagai berikut : 

                         
                     

                     
 x 100% 

Setelah didapatkan hasil presentasenya, kemudian ditentukan hasil kelayakan 

produk berdasatkan tabel skala presentasi yang diambil dari Dian Cahyo (2015) 

sebagai berikut : 

Presentase Pencapaian Interprestasi 

76 - 100 Sangat Layak 

56 – 75 Layak 

40 – 55 Cukup 

0 – 39 Kurang Layak 

Tabel 2. Presentase Kelayakan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengembangan Aplikasi Pembelajaran 

Beberapa tahapan dalam penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan, seperti kelayakan media, kelayakan materi hingga respon dari peserta 

yang mengikuti latihan pencak silat. Pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap 

wawancara dengan pelatih pencak silat yaitu Bapak Sony Purbani. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui kegiatan latihan yang dilakukan oleh peserta latihan 

pencak silat. Dalam wawancara tersebut didapatkan hasil (1) Beberapa peserta 

latihan pencak silat belum menguasai gerakan jurus tunggal dalam pencak silat (2) 

Waktu latihan yang terbatas membuat peserta sulit menghafalkan gerakan jurus 

tunggal, (3) Pelatih yang mungkin sewaktu-waktu tidak dapat menghadiri sesi latihan 

karena ada keperluan 

Setelah dilakukan pembuatan rancangan aplikasi, tahap selanjutnya adalah 

pembuatan aplikasi mobile learning. Aplikasi ini dibuat berdasarkan hasil dari 

rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil dari pembuatan aplikasi sebagai 

berikut : 

Gambar 9. Tampilan awal 

Gambar 9 merupakan tampilan awal aplikasi. Pada tampilan ini terdapat 

tampilan tombol yang akan memudahkan dalam pengoperasian aplikasi. Tombol 

Jurus Tangan Kosong digunakan untuk masuk ke menu jurus tangan kosong, tombol 

Jurus Golok digunakan untuk masuk ke menu jurus golok, tombol Jurus Toya 

digunakan untuk masuk ke menu jurus toya, tombol kuis digunakan untuk masuk ke 
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menu kuis, tombol Materi digunakan untuk masuk ke menu materi, dan tombol 

About Apps digunakan untuk masuk ke menu about apps. Tombol-tombol di 

tampilan awal dibuat gambar yang membuat pengguna mudah untuk memilih menu 

yang akan digunakan. 

Gambar 10. Tampilan menu Jurus Tunggal 

Gambar 10 merupakan tampilan dari menu jurus tangan kosong, golok, dan 

toya, dimana didalamnya terdapat 2 menu tambahan yaitu Gerakan Perjurus dan 

Gerakan Seluruh Jurus. Pada menu Gerakan Perjurus akan menampilkan jurus 

tangan kosong yang dibagi menjadi beberapa gerakan, seperti gerakan pembuka 

sampai jurus ke tujuh. Sedangkan untuk tombol Gerakan Seluruh Jurus akan 

menampilkan gabungan gerakan jurus dari jurus satu sampai jurus ketujuh. Terdapat 

pula tombol Kembali yang digunakan untuk kembali ke menu awal. 

Gambar 11. Tampilan media video 
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Gambar 11. merupakan tampilan dari media video yang terdapat dalam 

aplikasi. Media video yang tampil dapat di akses melalui jurus tangan kosong, jurus 

golok, jurus toya, dan gerakan jurus tunggal yang terdapat di menu awal. Pada 

tampilan diatas terdapat video yang mempresentasikan gerakan dalam jurus tunggal, 

kemudian dibawahnya terdapat keterangan dari gerakan yang sedang dilakukan, dan 

juga tombol Kembali yang digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. 

Gambar 12. Tampilan menu About Apps 

Gambar 12. merupakan tampilan dari menu About Apps yang didalamnya 

terdapat keterangan dalam aplikasi ini, alasan dibuatnya aplikasi ini dan pembuat 

dari aplikasi ini. Terdapat juga tombol Kembali yang digunakan untuk kembali ke 

menu sebelumnya. 

Gambar 13. Tampilan menu Materi 
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Gambar 13. merupakan tampilan dari menu Materi yang didalamnya terdapat 

materi-materi dasar dalam pencak silat. Dalam menu ini terdapat beberapa tombol 

menu yang akan menampilkan materi setelah menekannya, misalnya tombol 

pengertian akan menampilkan pengertian dari pencak silat dan tombol peraturan 

pertandingan akan menampilkan peraturan yang terdapat dalam lomba atau latihan 

pencak silat. Terdapat juga tombol Kembali yang digunakan untuk kembali ke menu 

sebelumnya. 

Gambar 14. Tampilan soal latihan 

Gambar 14. merupakan tampilan pada saat mengerjakan soal latihan dimana 

terdapat soal, 4 pilihan jawaban dan score yang didapatkan selama mengerjakan soal 

latihan. Pada saat mengerjakan soal latihan, jawaban benar maupun salah akan ada 

pop-up yang menampilan jawaban yang dipilih benar atau salah. Dalam tampilan ini 

diharuskan mengerjakan 20 soal latihan yang sudah di sediakan. Selesai mengerjakan 

akan menampilkan skor yang diperoleh dan skor tertinggi yang pernah dikerjakan. 

Setelah selesai dapat kembali dengan menekan tombol kembali di sebelah kanan 

bawah. 

3.2 Pengujian Ahli Media 

Gambar 15. Hasil Validasi Ahli Media 
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Presentase kelayakan oleh ahli media mendapatkan rata rata 96,5% atau dalam 

katergori sangat layak. Dengan masing-masing aspeknya antara lain aspek 

Efisiensi mendapatkan 100% dengan kategori sangat layak, aspek 

Tampilan mendapatkan 93% dengan katergori sangat layak, aspek Teknis 

mendapatkan 100% dengan kategori sangat layak, dan aspek Perangkat Lunak 

mendapatkan 93% dengan kategori sangat layak.

3.3 Pengujian Ahli Materi 

Gambar 16. Hasil Validasi Ahli Materi 

Presentase aplikasi mobile learning oleh ahli materi ini mendapatkan rata-rata 

90% dan dalam kategori sangat layak. Nilai dari setiap aspeknya antara lain aspek 

pembelajaran mendapatkan 90% dengan kategori sangat layak dan aspek isi 

mendapatkan 90% dengan kategori sangat layak. 

3.4 Pengujian Siswa 

Pengujian terhadap siswa dilakukann pada saat sesi latihan pencak silat di Gedung 

Dakwah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah sebanyak 20 

siswa. Rata-rata hasil penilaian sebagai berikut 

Gambar 17. Diagram Penghitungan Skor SUS 
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Berdasarkan hasil dari perhitungan angket siswa yang diisi oleh 20 siswa. Hasil 

rata-rata skor SUS yang diperoleh dari pengisian angket siswa adalah 80,75% 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi yang dibuat sudah masuk kategori 

sangat layak. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan angket yang sudah didapatkan mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 1) Rata-rata presentase yang diperoleh dari ahli media adalah 96,5% 

yang masuk dalam kategori sangat layak; 2) Rata-rata presentase yang diperoleh dari 

ahli materi adalah 90% yang masuk dalam kategori sangat layak; 3) Rata-rata 

presentase yang diperoleh dari siswa adalah 80,75% yang masuk dalam kategori 

sangat layak. 
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