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ABSTRAK 

DJODY KURNIAWAN, 19130056 APLIKASI QUIZ TEKNIK DASAR 

SILAT PERISAI DIRI BERBASIS ANDROID (Dibawah Bimbingan: Yohanes 

Payong dan Menhya Snae.) 

Perguruan Silat Perisai Diri unit Walikota adalah salah satu dari banyaknya 

perguruan silat yang ada di Indonesia dan juga sudah berkembang sampai ke 

berbagai Negara. Namun pemberian teorinya masih dalam bentuk manual belum 

memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang aktifitas latihan dibidang 

teori. Para anggota silat perisai diri unit Walikota mengalami kesusahan pada saat 

ingin mengevaluasi diri dan para anggota baru seikit kesusahan dalam mencari 

referensi teknik dasar silat perisai diri. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah 

dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa solusi yang dapat ditawarkan yaitu 

pembuatan “Aplikasi quiz seputar teknik teknik perisai diri”. Dengan adanya 

Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan anggota silat perisai diri dalam 

mengikuti ujian kenaikan tingkatan. Aplikasi berbentuk quiz seputar teknik-teknik 

pencak silat perisai diri dibuat penulis untuk digunakan oleh para anggota baru silat 

prisai diri dalam mengenal teknik-teknik dasar. Aplikasi ini juga dapat membantu 

para anggota silat untuk mengevaluasi diri selama latihan agar dapat 

mempersiapkan anggota silat mengikuti ujian kenaikan tingkat dengan nilai yang 

baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu 

metode observasi dan wawancara. Hasil dari laporan tugas akhir ini adalah suatu 

aplikasi yang dapat memudahkan anggota silat perisai diri dalam melakukan 

evaluasi diri dan mengenal teknik dasar silat perisai diri. 

Kata kunci : Aplikasi, game, teknik, quiz, dan anggota. 
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ABSTRACT 

DJODY KURNIAWAN, 19130056 QUIZ APPLICATIONS PERISAI DIRI 

SILAT TECHNIQUES ANDROID BASED (Supervised by : Yohanes Payong  and 

Menhya Snae.) 

 

Mayor's Unit Perisai Silat College is one of the many martial arts colleges in 

Indonesia and has also grown in different countries. However, the provision of 

theory is still manual and has not used information technology to support 

theoretical training activities. Members of the Mayor's Perisai Diri Martial Arts 

Department have trouble self-assessing themselves, and new members have a little 

trouble finding references on basic perisai diri techniques. Based on the description 

and analysis carried out, the writerconcludes that the solution that can be offered 

is to create a “quiz application on perisai diri techniques”. This application is 

intended to make it easier for the members of the perisai diri silat to take the level-

up exam. The application in the form of a quiz on perisai diri pencak silat 

techniques was created by the writer to be used by new members of perisai diri silat 

to learn the basic techniques. This application can also help silat members to assess 

themselves while practicing to prepare silat members to pass the level up exam with 

good grades. The research method used in writing this thesis is the method of 

observation and interviews. The result of this final project report is an application 

that can make it easier for perisai diri silat members to conduct a self-evaluation 

and learn the basic techniques of perisai diri silat 

 

Keywords : Applications, Games, Techniques, Quizzes and Members. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi perangkat gadget berkembang seiring perkembangan jaman, 

bersamaan dengan meluas dan berkembangnya teknologi jaringan internet. 

Perangkat gadget yang digunakan masyarakat saat ini memiliki fungsi yang 

beragam, ada yang menggunakan untuk keperluan bisnis usaha, pekerjaan kantor, 

media hiburan, media pembelajaran atau hanya untuk sekedar komunikasi. 

Perangkat gadget yang paling sering di temui di kehidupan masyarakat merupakan 

smartphone. Hampir setiap orang memiliki smartphone, baik di kalangan pekerja 

kantor, pebisnis, remaja, anak anak hingga orang tua. Smartphone sendiri sudah 

banyak berkembang hingga saat ini karena memiliki nilai lebih dari pada laptop dan 

komputer. Selain mudah di bawa kemana saja, smartphone saat ini memiliki fitur 

yang sangat beragam yang dapat menunjang berbagai aktifitas serta memiliki 

kemudahan dalam mengakses internet (Putra, 2019). Perusahaan riset Data Reportal 

menyebutkan jumlah pengguna smartphone di Indonesia mencapai 370,1 juta pada 

januari 2022. Smartphone juga digunakan para anggota silat perisai diri sebagai 

media komunikasi, media hiburan dan media pembelajaran. 

Pencak silat perisai diri merupakan salah satu perguruan beladiri pencak 

silat yang berperan dalam pembentukan sejarah berdirinya Ikatan Pencak silat 

Indonesia (IPSI) (Nurrochmah, 2020). Pada perguruan silat perisai diri unit 

Walikota Kupang memiliki 109 atlit aktif pada tahun 2022, dan terdapat 73 atlit 

pada tahun 2021. Namun pemanfaatan teknologi informasi di perguruan silat perisai 
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diri masih belum digunakan dengan baik dikarenakan kurangnnya wawasan dan 

pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurangnya pengenalan 

teknik dasar pada anggota yang baru bergabung dan susahnya para anggota baru 

dalam menghafal beberapa teknik dasar silat perisai diri yang diajarkan. 

Berdasarkan masalah di atas penulis ingin membuat suatu aplikasi yang dapat 

menyelesaikan permasalahn tersebut. 

Aplikasi berbentuk quiz seputar teknik-teknik pencak silat perisai diri dibuat 

penulis untuk digunakan oleh para anggota baru silat perisai diri dalam mengenal 

teknik-teknik dasar silat perisai diri, membantu para anggota baru mengenal lebih 

dalam tentang silat perisai diri karena aplikasi ini bukan hanya sekedar quiz tetapi 

juga ada fitur yang dapat digunakan sebagai media belajar, membantu para anggota 

silat untuk mengevaluasi diri selama latihan agar dapat mempersiapkan anggota 

silat mengikuti ujian kenaikan tingkat dengan nilai yang baik. 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Lubis, 2019) 

“Aplikasi Latihan Dasar Olahraga Bulutangkis bagi pemula berbasis android” 

aplikasi ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang ingin memahami 

bulutangkis lebih dalam tetapi tidak memiliki waktu kosong. Aplikasi ini berisi 

tentang sejarah bulutangkis, peraturan yang harus diketahui,panduan latihan dan 

ada fitur quiz untuk menguji pemahaman tentang bulutangkis. Penelitian oleh  

(Santoso, 2019) “Aplikasi Multimedia Gerakan Dasar Taekwondo Pada Setiap 

Tingkatan Sabuk Berbasis Android” aplikasi ini bertujuan untuk memberikan 

kemudahan bagi anak didik memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai 

teknik gerakan dasar taekwondo.Penelitian oleh (Zuhdi, 2021) “Pengembangan 
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Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Materi Atletik 

Nomor Lempar Berbasis Aplikasi Android” aplikasi ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis android 

pada materi atletik nomor lempar untuk siswa sekolah menengah atas. Penelitian 

oleh (Anta, 2021) “Pembelajaran Model Virtual Class Pada Materi Yoga Asanas” 

hasil dari penelitian ini pembelajaran model virtual class, guru menggunakan 

aplikasi online seperti google meet, whatsapp group dan quiz setra diimbangi 

dengan pemberian video tutorial yoga asanas. Penelitian oleh (Dicky, 2019) 

“Perancangan Aplikasi Game Quiz Edukasi Betema Sepakbola Berbasis Android” 

aplikasi ini bertema sepakbola yang mengajarkan anak-anak tentang teori sepakbola 

agar lebih tertarik untuk belajar diusia dini. Didalam aplikasi ini juga terdapat quiz 

yaitu permainan menjawab yang bertema seputar sepakbola yang menjadi topik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa solusi yang dapat 

ditawarkan yaitu untuk pembuatan “Aplikasi quiz seputar teknik teknik perisai 

diri”. Dengan adanya Aplikasi ini diharapkan dapat membantu anggota silat perisai 

diri dalam mengikuti ujian kenaikan tingkatan, membantu para anggota silat yang 

baru bergabung dalam memahami beberapa teknik dasar dalam silat perisai diri, 

membantu para anggota silat perisai diri dalam memahami beberapa teori-teori silat 

perisai diri, dan dapat membantu para pelatih dalam memperkenalkan silat perisai 

diri kepada anggota baru.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik 

suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang suatu aplikasi quiz yang dapat 
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membantu para  atlit untuk melakukan evaluasi diri agar dapat melaksanakan UKT 

(Ujian Kenaikan Tingkat) dengan baik, membantu para anggota silat yang baru 

bergabung dalam memahami beberapa teknik dasar dalam silat perisai diri, 

membantu para anggota silat perisai diri dalam memahami beberapa teori-teori silat 

perisai diri ?. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, adapun 

batasan masalah dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:   

1. Aplikasi yang dibuat yaitu quiz seputar teknik dasar silat perisai diri 

dimana digunakan hanya untuk membantu dalam kegiatan belajar bagi 

para anggota silat perisai diri unit Walikota. 

2. Aplikasi yang dibuat hanya diperuntukan dan digunakan bagi semua 

anggota silat perisai diri unit Walikota. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini merupakan untuk membantu dan 

memudahkan para atlit-atlit pencak silat perisai diri unit Walikota dalam melakukan 

evaluasi diri agar dapat melaksanakan UKT  (Ujian Kenaikan Tingkat) dengan baik, 

membantu para anggota silat yang baru bergabung dalam memahami beberapa 

teknik dasar dalam silat perisai diri, membantu para anggota silat perisai diri dalam 

memahami beberapa teori-teori silat perisai diri dan membantu anggota yang baru 

bergabung unuk mengenal apa itu pencak silat perisai diri.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian antara lain : 

1. Membantu dan memudahkan para atlit pencak silat perisai diri unit 

Walikota dalam melakukan evaluasi diri agar dapat melaksanakan UKT 

(Ujian Kenaikan Tingkat) dengan baik. 

2. Membantu para anggota silat yang baru bergabung dalam memahami 

beberapa teknik dasar dalam silat perisai diri. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1 Gambaran Umum (Pencak Silat Perisai Diri unit Walikota)  

2.1.1 Sejarah  

Menurut Bapak Thomas Duran Perisai diri Unit Walikota Kupang didirikan 

pada tanggal 25 februari 2005. Perisai Diri Unit Walikota Kupang merupakan 

pemekaran dari lokasi latihan awal yaitu di lapangan Universitas Katolik Widya 

Mandira di Merdeka. Karena pertimbangan pengembangan perguruan, maka 

dibentuklah ranting baru yaitu Perisai Diri Ranting Walikota Kupang pada tahun 

2005. Sejak saat itu, Perisai Diri Ranting Walikota Kupang tetap berkembang 

hingga saat ini.Lokasi tempat latihan Silat Perisai Diri Unit Walikota sendiri berada 

lapangan kantor Walikota Kupang dan merupakan gedung pemerintahan tempat 

Walikota Kupang berkantor serta pusat pemerintahan dari segala dinas yang terkait 

dalam birokrasi Kota Kupang. Terletak di Jalan S.K Lerik No.1, Kelurahan Kelapa 

Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kode Pos: 

85228. 

Perisai Diri Ranting Walikota Kupang tidak hanya mengajarkan ilmu 

beladiri silat saja tetapi mengajarkan etika, sopan santun, saling menghargai dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan saat ini sudah masuk pada tahap 

pembinaan atlet sehingga dapat berprestasi. Oleh karena itu, program latihan dalam 

Perisai Diri Ranting Walikota Kupang sudah terencana secara jelas dan berjenjang 

serta terus melakukan inovasi. 
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Perguruan Silat Perisai Diri Unit Walikota Kupang mengikuti kejuaraan 

pertama kalinya pada tahun 2009, yaitu Kejuaraan antar Perguruan se-NTT dan 

Pergurun Silat Perisai Diri Unit Walikota Kupang merupakan perwakilan salah satu 

unit yang tergabung dalam Tim Perisai Diri Kota Kupang dengan mengirim 07 

orang atlit silat kelas tanding. Dari Kejuaraan antar Perguruan tersebut, Perguruan 

Perisai Diri Unit Walkota mendapatkan 04 medali diantaranya 01 emas, 1 perak 

dan 2 perunggu. Perguruan Silat Perisai Diri Unit Walikota Kupang juga pernah 

mengikuti kejuaraan Perisai Diri International Championship di Denpasar tahun 

2014 dengan mengirim 08 atlit dari berbagai kategori diantaranya Beregu Putra 03 

atlit, berpasangan senjata putra 02 atlit, kelas tanding putra 02 atlit dan kelas tanding 

putrid 01 atlit. Dari kejuaraan tersebut Perisai diri Unit Walikota Kupang 

mendapatkan 03 perak dari kategori Beregu Putra Dan 02 perak dari kategori Ganda 

Senjata Putra. 

Championship di Denpasar tahun 2014 dengan mengirim 08 atlit dari 

berbagai kategori diantaranya Beregu Putra 03 atlit, berpasangan Senjata putra 02 

atlit, kelas tanding putra 02 atlit dan kelas tanding putrid 01 atlit.Dari kejuaraan 

tersebut Perisai diri Unit WaliKota Kupang mendapatkan 03 perak dari kategori 

Beregu Putra Dan 02 perak dari kategori Ganda Senjata Putra. 

2.1.2 Visi dan Misi Perguruan Silat Perisai diri Unit Walikota Kupang 

A. Visi  

Meningkatkan kualitas anggota atlit Silat Silat Perisai Diri Unit Walikota 

Kupang dalam mewujudkan generasi penerus yang lebih baik serta 

melestarikan budaya bangsa khususnya seni beladiri 
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B. Misi 

1. Menjalankan seluruh program kerja dan latihan yang direncanakan 

2. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan unit atau 

ranting, cabang dan pusat kelatnas perisai diri 

3. Mempererat hubungan internal dan eksternal baik antar anggota 

Silat Perisai Diri Unit Walikota Kupang maupun pihak lain 

4. Mendidik para anggota Silat Silat Perisai Diri Unit Walikota Kupang 

sehingga terampil dalam bidang seni bela diri maupun organisasi 

2.1.3 Tujuan dan Program Kerja Silat Perisai Diri Unit Walikota 

A. Tujuan 

1. Membentuk fisik angota silat untuk persiapan even kedepan baik 

kejuaraan maupun Ujian Kenaikan Tingkatan (UKT). 

2. Membentuk karakter anggota silat untuk menjadi pesilat yang 

berdisiplin dan berkarakter baik dalam lingkungan sosial, organisasi 

maupun masyarakat. 

3. Melestarikan dan mengembangkan bela diri silat Nasional Indonesia 

yang bermutu tinggi yang sesuai dengan alam kepribadian 

Indonesia. Ikut mewujudkan terbentuknya manusia Pancasilais 

sejati, sehat jasmani dan rohani. 
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2.1.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi  

 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

Ketua Umum 

1. Mempunyai kewenangan dalam membuat dan mengesahkan seluruh 

keputusan – keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi yang bersifat 

strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus 

ORGANISASI 

2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi 

dalam  pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

3. Memimpin rapat – rapat pengurus, baik rapat khusus BPH atau rapat umum 

yang diikuti semua unsur pengurus 

4. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak 

lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Organisasi 
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5. Bersama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan 

pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan 

program organisasi 

6. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi 

Koordinator 

1. Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh 

penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi 

dalam Penyelenggaraan program kegiatan 

2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan 

setiap tahunnya untuk disetujui oleh rapat bidang dan organisasi. 

3. Membangun hubungan kerjasama setiap anggota divisi. 

4. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi Agenda dalam Organisasi. 

Penanggung Jawab Teknik 

1. Mempunyai kewenangan dalam hal teknik Perisai Diri Maupun IPSI 

2. Bertanggung jawab menyusun teknik baik persiapan UKT maupun IPSI 

3. Bersama sama dengan Koordinator, Pelatih dan Sekretaris  untuk menyusun 

Program seputar teknik silat untuk kemajuan organisasi 

4. Mempunyai hak untuk mengubah teknik Silat sesuai perkembangan jaman 

5. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan UKT 

6. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum 
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Pelatih 

1. Bertanggung Jawab dalam kegiatan latihan Silat 

2. Memimpin latihan silat 

3. Melatih anggota Silat sesuai dengan program yang ditentukan 

4. Mengontrol jalannya latihan silat 

5. Menjadi narasumber yang dapat membantu atlet untuk mengembangkan 

potensi anggota atlit dan kemampuan diri sendiri 

6. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum 

Sekretaris 

1. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan 

koordinasi unit 

2. Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Organisasi. 

3. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau 

otorisator keuangan di tubuh pengurus. 

4. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan 

kesekretariatan. 

5. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi 

6. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis 

lainnya untuk kegiatan organisasi 

7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum 
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Bendahara 

1. Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan 

organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. 

2. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang 

organisasi. 

3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang 

pengelolahan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 

4. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan organisasi. 

5. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran 

keuangan organisasi. 

6. Melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi. 

7. Membuat laporan periodik keuangan organisasi. 

8. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum 

Asisten Pelatih 

1. Bertugas membantu pelatih dalam kegiatan latihan 

2.  Memastikan atlet, peralatan dan fasilitas yang akan digunakan sudah siap 

3. Ber tanggung jawab menjalankan sebagaian program latihan yang diberikan 

Pelatih 

4. Meningkatkan Kemampuan Teknik, Taktik atau Cara Melatih. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum 
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Prestasi 

1. Bertanggung jawab dalam pengenbangan prestasi atlit Silat 

2.1.3 Sistem yang Sedang Berjalan 

 Perguruan Silat Perisai Diri Unit Walikota Kupang mempunyai 02 program 

Latihan yaitu latihan : 

1. Latihan Perguruan Perisai Diri 

Latihan perguruan Perisai Diri merupakan bentuk latihan 

utama dan wajib dilakukan oleh semua anggota. Dalam 

prakteknya, latihan perguruan hanya melatih jurus-jurus atau 

senam teknik khas Perisai Diri seperti teknik asli Minangkabau, 

Meliwis, Kuntul, Harimau, Naga, Pendeta, Satria, dan putri serta 

tarung serang hindar. Selain itu terdapat latihan penggunaan senjata 

seperti pisau, pedang, toya, abir, kipas, dan trisula. Tujuan utama 

dalam latihan perguruan ini adalah membela diri dari ancaman 

musuh, artinya setiap anggota latihan perisai diri tidak diajarkan 

untuk memulai pertarungan namun cenderung mempertahankan 

diri dari bahaya yang terjadi dilingkungan sekitar. Selain itu 

terdapat manfaat bagi kesehatan tubuh seperti latihan pernafasan 

dan fisik. Latihan Perguruan Perisai Diri di Ranting Walikota 

Kupang di laksanakan pada setiap hari Jumat,Sabtu dan Minggu 

pukul 15.00 Wita. 
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2. Latihan IPSI 

Sesuai namanya IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia, 

latihan IPSI merupakan latihan yang dalam prakteknya melatih 

para atlet untuk menghadapi event/kegiatan pertandingan pencak 

silat yang kaidah serta aturannya telah disepakati oleh seluruh 

aliran pencak silat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghadapi 

kegiatan pertandingan IPSI, maka Perisai Diri Ranting Walikota 

Kupang mempunyai program khusus. Materi latihan yang 

diberikan adalah teknik tarung atau fight seperti pukulan, 

tendangan, dan bantingan serta strategi dalam menghadapi lawan. 

Tidak hanya itu, materi lain yang diberikan adalah fisik untuk 

menjaga stamina para atlet serta penguatan mental dan spiritual. 

Waktu latihan untuk latihan IPSI sendiri dilaksanakan pada hari 

Senin-kamis pukul 15.30 Wita. 

 Dalam proses latihan pencak silat Perisai Diri di ranting Walikota Kupang, 

memiliki beberapa tata urutan latihan yaitu : 

1. Hening Pembuka/ Doa  

Pembuka Hening pembuka merupakan doa bersama oleh seluruh 

anggota sebelum memulai latihan. Hening dipimpin oleh seorang 

pelatih dengan tingkat tertinggi yang ada. Posisi hening yaitu duduk 

bersilah dan empat jari mengatup jari ibu kemudian diletakan dilutut. 

Aba-aba diberikan oleh pemimpin hening. 
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2. Pengucapan Janji Perisai Diri 

Sesudah doa atau hening bersama, kemudian dilanjutkan dengan 

pengucapan janji perisai diri oleh semua anggota sebagai tanda identitas 

dan komitmen dalam mengikuti latihan. Berikut isi dari Janji Perisai Diri  

Kami keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Berjanji :  

1.  BerkeTuhanan Yang Maha Esa  

2.  Setia dan taat kepada negara  

3.  Mendahulukan kepentingan negara  

4.  Patuh kepada perguruan  

5.  Memupuk rasa kasih sayang. 

3. Pemanasan/ Peregangan 

Setelah pengucapan janji, lalu dilanjutkan dengan 

pemanasan/peregangan otot yang dimpimpin oleh satu orang pelatih. 

Pemanasan ini penting agar dalam proses latihan tidak terjadi cedera 

pada para peserta latihan. 

4. Senam Teknik dan Tarung Serang Hindar 

Setelah siap, maka para anggota/atlet dipisahkan sesuai tingkatan 

masing-masing dan dilatih oleh satu orang pelatih setiap tingkatannya. 

Dalam proses tersebut, para atlet akan dilatih berbagai gerakan bela diri 

serta senam teknik sesuai porsi tingkatannya. Setelah itu para atlet akan 
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dilatih dalam situasi bertarung satu lawan satu yaitu serang hinder 

dengan teknik Perisai Diri. selain senam teknik dan serang hinder, 

seorang pelatih juga dapat mengkombinasikan dengan materi fisik. 

5. Hening Penutup 

Ini merupakan bagian akhir dalam proses latihan. Hening penutup 

merupakan doa penutup. Dengan posisi seperti hening pembuka diawal. 

2.2 Tinjauan Umum Judul 

 Adapun Tinjauan umum mengenai judul laporan yang di ambil antara lain 

yaitu 

2.2.1. Permainan Quiz 

 Permainan quiz merupakan bentuk permainan atau pikiran di mana pemain 

(sebagai individu atau dalam tim) berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan 

benar. (Saputra, 2017) 

2.2.2 Pencak Silat Perisai Diri 

Pencak silat perisai diri selain sebagai pertahanan diri juga menjadi sebuah 

produk dari budaya yang mengandung arti di dalamnya. Setiap gerakan yang ada 

dalam pencak silat perisai diri dibuat bukan hanya sebagai sebuah symbol tetapi 

memiliki arti di balik setiap gerakanya. (Nurabadi, 2019) 

2.3 Tinjauan Umum Software 

 Adapun Tinjauan umum mengenai software yang akan digunakan dalam 

pembuatan game kuis antara lain. 
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2.3.1 Unity 

Unity merupakan game engine yang dikembangkan oleh unity technologies. 

Software ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 dan menjadi salah satu dari 

sekian banyak game engine yang dipakai oleh banyak pengembang game 

profesional di dunia. Unity merupakan alat bantu pengembang game dengan 

kemampuan rendering yang terintegritas di dalamnya. Dengan menggunakan 

kecanggihan fitur-fiturnya dan juga kecepatan kerja yang tinggi. Unity dapat 

menciptakan sebuah program interaktif tidak hanya dalam 2 dimensi, tetapi juga 

dalam bentuk 3 dimensi. (Pranata, 2015) 

2.3.2 Adobe Photoshop CS 6 

Adobe Photoshop, atau biasa di sebut Photoshop, adalah perangkat lunak 

editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar 

dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital 

danperusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) 

untuk perangkat lunak pengolahan foto/gambar, dan, bersama Adobe Acrobat, 

dianggap sebagai produk terbaik yang pernah di produksi oleh Adobe Systems. 

(Gregorius, 2010) 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

3.1 Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan dari hari jum’at tanggal 11  

Februari 2022 s/d Semim tanggal 7 Maret 2022. Jadwal kerja dilaksanakan pada 

hari Senin sampai dengan hari Jumat yang mulai dari pukul 15.30 sampai dengan 

pukul 17.30. Penempatan kegiatan praktek kerja lapangan pada tempat latihan 

Pencak Silat Perisai Diri unit Walikota. Selama kegiatan PKL, penulis dibimbing 

oleh Bapak Thomas Duran A,md selaku kepala tempat latihan, Renol L L Weran 

selaku pelatih, dan Mondy A Tefa selaku sekertaris. 

Nama  : Djody Kurniawan 

NIM  : 19130056 

Nama Tempat PKL : Tempat latihan Pencak Silat Perisai Diri unit Walikota  

Pembimbing I  : Yohanes Payong, S.Kom., M.T. 

Pembimbing II  : Menhya Snae, M.Kom. 
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 Tabel 1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

11/02/2022 16.00 - 17.00 Menghadap pelatih untuk mendapat arahan 

dan bimbingan tentang apa yang dikerjakan 

sekaligus perkenalan. 

12/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

13/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

18/02/2022 

 

15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

19/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

20/02/2022 15.00 – 17.00 Para Atlit melakukan latihan gabungan di 

Unit Undana Kupang 
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25/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

26/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

27/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

04/03/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan dan mengambil beberapa gambar . 

17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih dan doa penutup. 

05/02/2022 15.30 – 16.00 Atlit silat memulai latihan dengan doa 

pembuka, pengucapan janji Perisai Diri dan 

Pemanasan. 

16.00 – 17.00 Atlit Silat melakukan latihan sesuai 

tingkatan. 
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17.00 – 17.30 Atlit Silat berkumpul untuk mendengar 

arahan dari pelatih, perpisahan, foto bersama 

dan doa penutup. 

06/03/2022 15.30 – 16.00 Pengambilan nilai di rumah Ketua pengurus 

Perisai Diri Unit Walikota Kupang. 

 

3.2 Uraian Kegiatan PKL 

Awal kegiatan pada Tempat latihan Pencaksilat Perisai Diri unit Walikota 

selalu diawali dengan kegiatan pemanasan yang dilaksanakan  pada awan mulai 

Latihan yang dipimpin oleh para pelatih. Setelah Pemanasan, setiap anggota 

melakukan latihan masing-masing sesuai tingkatannya. 

Dari awal sampai selesai pelaksanaan praktek kerja lapangan, penulis 

ditempatkansebagai pengamat. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini 

penulis membantu membuat sertifikat online dan berbagai pekerjaan yang 

berhubungan dengan IT. Dengan ini kami melaksanakan dengan baik pada akhir 

praktek, kami dapat memenuhi persyaratan dalam tugas akhir program studi Teknik 

Informatika Diploma III. 

  



 

22 
 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini 

adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diperlukan. 

4.1 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan game 

edukasi ini antara lain sebagai berikut : 

4.1.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan pengumpulan data untuk pembuatan tugas akhir adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pencatatan tahapan objek penelitian secara langsung yaitu anak-anak 

sekolah dasar untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka tentang 

pencak silat perisai diri dan jenis game apa yang mereka sukai yang 

bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai penelitian yang dibuat. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung pada anggota silat perisai diri mengenai teknik teknik apa saja 

yang diajarkan di tiap tiap tingkatan. 
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4.2 Alat dan Bahan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan 

untuk mendukung dan menunjang proses pembuatan game. 

4.2.1 Alat 

  Spesifikasi minimum perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dibutuhkan untuk membangun game antara lain sebagai berikut : 

1. Perangkat keras 

a. Komputer dengan prosessor 3.70 Ghz 

b. RAM 8 GB 

c. HDD 500GB 

2. Perangkat lunak 

a. Adobe Photoshop CS 6 

b. Unity 

c. Microsoft Word 

4.2.2 Bahan 

  Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan data berupa dokumen 

yang berhubungan dengan informasi teknik teknik dasar pencak silat 

perisai diri, data yang diperoleh berupa foto-foto berbagai teknik dasar 

silat perisai diri dan beberapa penjelasan mngenai teknik tersebut. 
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4.3 Analisa 

Analisa permasalahan adalah proses pengamatan terhadap situasi 

yang terjadi dan dilanjutkan dengan proses penganalisisan permasalahan 

yang terjadi 

 4.3.1 Analisa Permasalahan 

  Permasalahan yang ditemukan saat menjalankan praktik kerja 

lapamgan adalah : 

1. Kurangnya pengenalan teknik-teknik dasar pada anggota yang baru 

bergabung. 

2. Susahnya para anggota baru dalam menghafal beberapa teknik-teknik 

dasar silat perisai diri yang diajarkan. 

3. Kurangnya pemberian teori-teori yang diberikan oleh pelatih kepada 

anggota-anggota silat perisai diri. 

4.4 Metode Pengembangan Game 

Metode pengembangan game yang akan digunakan dalam 

pengembangan game edukasi ini adalah metode pengembangan 

multimedia. 
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 4.4.1 Flowchart Game 

 
Gambar  2. Flowchart Game 

Penjelasan dari diagram alir permainan pada Gambar 2 adalah 

sebagai berikut : 

  Pada menu utama terdapat 4 tombol utama yaitu tombol start untuk 

memulai permainan, tombol panduan untuk melihat halaman panduan, 

tombol belajar untuk melihat halaman belajar dan tombol exit untuk keluar 

dari game. Ketika pemain menekan tombol start pada halaman utama, maka 

pemain akan langsung diarahkan menuju level 1. Jika pemain berhasil 

menyelesaikan soal pada level tersebut dengan benar, maka pemain akan 

akan mendapat point tetapi jika jawaban salah maka pemain akan menuju 

ke tampilan jawaban salah dan tidak mendapatkan poin dan pemain di 

arahkan ke level berikutnya. Alur tersebut terus berulang sampai level 

hingga level terakhir, jika sudah mencapai level terakhir, maka akan muncul 

tampilan skor di akhir permainan. Pada tampilan hasil akhir pemain akan 

diarahkan ke menu utama. 
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4.5 Perancangan Game  

Pada proses ini penulis merancang Storyboard untuk membantu 

gambaran sketsa alur dari game yang akan dibuat dan juga melakukan 

perancangan antarmuka untuk mendapat gambaran mengenai tampilan dari 

game yang akan dibuat.  

 4.5.1 Storyboard 

Tabel 2. Storyboard Menu Utama 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

menu utama dengan 

tombol-tombol navigasi 

yang memiliki fungsi 

yang berbeda 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 

 

Tabel 3. Storyboard Belajar 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

belajar dengan 

informasi mengenai 

teknik-teknik dasar 

pencak silat perisai diri 

halaman ini akan mucul 

jeka pemain menekan 

tombol belajar pada 

menu utama. 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 
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Tabel 4. Storyboard Panduan 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

panduan yang berisi 

mengenai panduan atau 

tata cara dalam 

memainkan permainan 

ini halaman ini akan 

muncul jika pemain 

menekan tombol 

panduan pada halaman 

utama. 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 

 

Tabel 5. Storyboard Level Game 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

level dari game yang 

berisi soal dan 

gambaran serta pilihan 

jawaban berupa tombol 

yang harus di klik. 

Setiap jawaban yang 

benar akan 

mendapatkan poin. Di 

halaman ini terdapat 

tombol X di pojok 

kanan atas ketika di klik 

akan menuju ke menu 

utama. Halaman ini 

akan muncul jeka 

pemain menekan 

tombol mulai di 

halaman utama. 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 
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Tabel 6. Storyboard Jawaban Salah 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

jawaban salah, ketika 

pemain salah dalam 

menjawab pertanyaan. 

Ada sebuah tombol 

lanju untuk melanjutkan 

permainan ke level 

selanjutnya. 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 

 

Tabel 7. Storyboard Hasil Akhir  

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

hasil akhir,jika pemain 

telah selesai menjawab 

semua level. Terdapat 

tombol X pada pojok 

kanan atas untuk 

kembali ke menu utama.   

Instrumen 

dan bunyi 

klik 

tombol 

 

4.5.2 Perancangan Antarmuka 

   Perancangan antar muka merupakan proses penggambaran 

bagaimana sebuah tampilan sistem dibentuk. Game edukasi teknik teknik 

dasar pencak silat perisai diri untuk para anggota silat perisai diri dirancang 

dengan tampilan yang mudah untuk digunakan. Dalam game ini terdapat 

beberapa model desain antara lain : 
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1. Desain Menu Utama 

Pada desain menu utama terdapat empat tombol antara lain : 

tombol mulai, belajar, panduan, dan keluar. Desain tampilan menu 

utama dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Rancangan Antarmuka Tampilan Menu Utama 

2. Desain Panduan 

Pada desain panduan terdapat keterangan berupa tata cara 

permainan serta satu tombol untuk kembali ke menu utama. Desain 

tampilan panduan dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Rancangan Antarmuka Tampilan Panduan 
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3. Desain Belajar 

Pada desain belajar terdapat informasi-informasi berupa teknik 

dasar pencak silat perisai diri serta terdapat tombol lanjut untuk 

melanjutkan informasi berikut. Desain tampilan belajar dapat dilihat 

pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Rancangan Antarmuka Tampilan Belajar 

4. Desain Tampilan Jawaban Salah 

Pada Desain jawaban salah terdapat tombol lanjut untuk 

melanjutkan ke level selanjutnya. Desain tampilan jawaban salah dapat 

dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Rancangan Antarmuka Tampilan Jawaban Salah 
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5. Desain Tampilan Level 

Pada desain tampilan level terdapat pertanyaan seputar teknik dasar 

silat perisai diri, empat tombol pilihan jawaban dan satu tombol X untuk 

kembali ke menu utama. Desain tampilan level dapat dilihat pada 

gambar 7. 

 

Gambar 7. Rancangan Antarmuka Tampilan Level 

6. Desain Tampilan Hasil Akhir 

Pada desain tampilan hasil akhir terdapat skor hasil yang diperoleh 

pemain dalam menjawab semua pertanyaan dan terdapat tombol X 

untuk kembali ke menu utama. Desain tampilan hasil akhir dapat dilihat 

pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Rancangan Antarmuka Tampilan Hasil Akhir 
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BAB V  

HASIL DAN IMPLEMENTASI 

 Implementasi digunakan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan bagian 

bagian dalam game.Game yang dibangun dengan tujuan untuk membantu para 

anggota baru silat perisai diri unit Walikota Kupang untuk mengetahui informasi 

mengenai teknik teknik dasar silat perisai diri. 

5.1 Tampilan Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama adalah tampilan awal dari game quiz tebak gambar 

teknik dasar silat perisai diri. Pada halaman ini terdapat beberapa tombol seperti 

tumbol mulai yang berfungsi untuk memulai permainan, tombol belajar yang 

berfungsi untuk menampilkan menu belajar, tombol panduan berfungsi untuk 

menampilkan panduan dalam game, dan tombol keluar yang berfungsi untuk keluar 

dari game. Hasil implementasi halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Tampilan Menu Utama 
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5.2 Tampilan Menu Belajar 

Halaman ini merupakan tampilan dari halaman belajar terdapat informasi-

informasi berupa teknik dasar pencak silat perisai diri. Dalam menu belajar terdapat 

3 tombol yaitu tombol ke kiri untuk pergi ke gambar sebelumnya, tombol ke kanan 

untuk pergi ke gambar selanjutnya dan tombol x untuk kembali ke menu utama. 

Hasil implementasi halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Tampilan Halaman Belajar 

5.3 Tampilan Halaman Panduan 

Halaman ini merupakan tampilan dari halaman panduan yang berisikan tata 

cara dalam memainkan permainan ini. Dalam menu panduan terdapat satu tombol 

X, untuk kembali ke menu utama. Hasil dari implementasi halaman panduan dapat 

di lihat pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Tampilan Halaman Panduan 
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5.4 Tampilan Halaman Soal 

Halaman ini merupakan tampilan dari salah satu soal yang ada dalam game. 

Disini pemain ditugaskan untuk menjawab salah satu pertanyaan dengan menekan 

salah satu tombol jawaban. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin. 

Selain itu terdapat tombol X untuk kembali ke menu utama. Hasil implementasi 

halaman soal dapat dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Tampilan Halaman Soal 

5.5 Tampilan Jawaban Salah 

Halaman ini merupakan halaman jawaban salah yang akan muncul ketika 

pemain salah memilih jawaban. Menu akan lanjut secara otomatis ke soal berikut. 

Hasil implementasi halaman jawaban salah dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 13. Tampilan Halaman Jawaban Salah 
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5.6 Tampilan Jawaban Benar 

Halaman ini merupakan halaman jawaban benar yang akan muncul ketika 

pemain benar memilih jawaban. Menu akan lanjut secara otomatis ke soal berikut. 

Hasil implementasi halaman jawaban salah dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Tampilan Halaman Jawaban Benar 

5.7 Tampilan Halaman Akhir 

Halaman ini merupakan halaman hasil akhir yang akan muncul ketika 

pemain sudah berhasil menyelesaikan permainan terdapat score pemain pada pojok 

kanan atas dan tombol X untuk kembali ke halaman utama. Hasil implementasi 

halaman akhir dapat dilihat pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Tampilan Halaman Akhir 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan, implementasi, dan 

pengujian game adalah : 

1. Dengan adanya game quiz tebak gambar teknik-teknik silat perisai diri 

dapat membantu anggota silat baru dalam mengenal teknik dasar. 

2. Bisa membantu para pelatih dalam mengenalkan teknik dasar silat 

perisai diri pada anggota baru. 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembanagn game ini lebih lanjut yaitu : 

1. Game dapat ditambahkan fitur-fitur menarik seperti acak soal, batas waktu 

dalam menjawab pertanyaan dan fitur lainya agar game lebih menarik 

untuk dimainkan. Dalam game quiz tebak gambar teknik-teknik silat 

perisai diri ini hanya terdiri dari 10 soal. Akan lebih baiknya jika 

ditambahkan lagi jumlah soalnya, agar pemain dapat mengenal lebih 

banyak teknik dasar silat perisai diri. 
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