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Abstrak : Pencak silat adalah membela diri yang di dalamnya terdapat nilai menyerang dan bertahan. 

Menyerang dan bertahan menjadi sebuah hal yang harus dimiliki oleh atlet pencak silat, ini yang akan 

menentukan kualitas seorang atlet pencak silat. Bertahan seperti mengelak, menghindari lawan untuk 

mengantisipasi serangan lawan, menjadi kunci pokok dalam konsep pertandingan pencak silat. Selain 

itu jelas ditegaskan bahwa nilai  menyerang merupakan hal yang wajib dimiliki oleh atlet pencak silat. 

Dalam kegiatan latihannya, pencak silat menonjolkan dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan spiritual. 

Secara fisik, pencak silat melatih kekuatan otot dan refleks agar dapat menyalurkan tenaga dengan 

tepat dalam bentuk teknik-teknik tangkisan, serangan tangan dan kaki, dan gerak langkah. Latihan lari, 

push up, sit up, dan menendang sasaran adalah jenis-jenis latihan yang umum dilakukan untuk 

mengembangkan aspek fisik. Pengenalan pada cabang olahraga pencak silat yang dilakukan di 

Indonesia umumnya berasal  dari  perguruan.  Perguruan  merupakan dasar ataupun hal yang tidak bisa 

lepas dari cabang olahraga pencak silat. Pembentukan gerakan yang tepat dan sesuai dengan apa yang 

menjadi kebutuhan anak akan sangat menentukan hasil keterampilan seorang anak terhadap 

kemampuannya. 
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PENDAHULUAN  

Prinsip dasar olahraga pencak silat adalah membela diri yang di dalamnya terdapat 

nilai menyerang dan bertahan. Menyerang dan bertahan menjadi sebuah hal yang harus 

dimiliki oleh atlet pencak silat, ini yang akan menentukan kualitas seorang atlet pencak 

silat. Bertahan seperti mengelak, menghindari lawan untuk mengantisipasi serangan 

lawan, menjadi kunci pokok dalam konsep pertandingan pencak silat. Selain itu jelas 

ditegaskan bahwa nilai  menyerang merupakan hal yang wajib dimiliki oleh atlet pencak 

silat. Gerakan menyerang bukan hanya seorang atlet pencak silat melakukan tendangan 

ataupun pukulan, namun yang mendasari dari gerakan ini bahwa bagaimana seorang atlet 

pencak silat dapat melakukan apa dan kapan jenis pukulan ataupun tendangan itu 

digunakan. 

Pengenalan pada cabang olahraga pencak silat yang dilakukan di Indonesia umumnya 

berasal  dari  perguruan.  Perguruan  merupakan dasar ataupun hal yang tidak bisa lepas 

dari cabang olahraga pencak silat. Pembentukan gerakan yang tepat dan sesuai dengan apa 

yang menjadi kebutuhan anak akan sangat menentukan hasil keterampilan seorang anak 

terhadap kemampuannya. 

Setiap perguruan memiliki pelatih yang mempunyai persepsi berbeda terhadap 

pembentukan gerak, khususnya pada anak usia sekolah dasar. Pencak silat dinilai kurang 

baik bagi anak-anak karena gerakan-gerakannya yang mematikan sehingga dikhawatirkan 

akan meningkatkan agresifitas. Pencak silat sering juga dikaitkan dengan ilmu-ilmu mistis 

yang membuat orang tua ngeri membiarkan anaknya berlatih pencak silat. Kepopuleran 
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pencak silat pun akhirnya turun. Sebagai beladiri asli Indonesia, pencak silat mulai digeser 

beladiri 'impor' seperti karate, taekwondo, aikido, dan lain-lain. Meski begitu, perlahan 

pencak silat mulai naik kembali pamornya, bahkan menyebar hingga ke mancanegara, 

apalagi setelah kehadirannya yang menakjubkan dalam beberapa film seperti Merantau, 

The Raid, dan Headshot. 

Dalam kegiatan latihannya, pencak silat menonjolkan dua aspek utama, yaitu aspek 

fisik dan spiritual. Secara fisik, pencak silat melatih kekuatan otot dan refleks agar dapat 

menyalurkan tenaga dengan tepat dalam bentuk teknik-teknik tangkisan, serangan tangan 

dan kaki, dan gerak langkah. Latihan lari, push up, sit up, dna menendang sasaran adalah 

jenis-jenis latihan yang umum dilakukan untuk mengembangkan aspek fisik. Pencak silat 

juga mengembangkan aspek spiritual salah satunya lewat latihan pernafasan sehingga 

diperoleh ketenangan dan tingkat fokus yang tinggi. Bagi peserta pada tingkat remaja 

hingga dewasa, keilmuan pencak silat dalam latihan diberikan secara utuh. Hal ini 

dilakukan mengingat pada usia tersebut, peserta dinilai sudah cukup umur dan dapat 

mengendalikan perilakunya. Lain halnya dengan anak-anak, kurikulum pendidikan pencak 

silat disesuaikan dengan kebutuhan dan psikologis anak-anak, namun tidak meninggalkan 

poin-poin utama keilmuan.  

 

1. UNSUR GERAK OLAHRAGA PENCAK SILAT 

Olahraga pencak silat merupakan gabungan dari beberapa unsur gerakan yang saling 

mendukung. Unsur gerak di dalam olahraga pencak silat mengandung nilai seni, serta 

menonjolkan sebuah keindahan gerak. Ada beberapa unsur gerak yang menurut Johansyah 

Lubis (2004, pp.8-33) yang dijelaskan secara rinci, di antaranya (1) kuda-kuda, (2) sikap 

pa- sang, (3) pola langkah, (4) belaan, (5) serangan, (6) tangkapan. 

 Kuda-Kuda 

Istilah kuda-kuda sangat akrab diguna- kan dalam bela diri pencak silat. Posisi ini di- 

gambarkan seperti orang menunggang kuda. Kuda-kuda merupakan posisi dasar dalam 

mela- kukan teknik selanjutnya. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari 

kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang 

pencak silat. Kuda-kuda juga digunakan sebagai latihan da- sar pencak silat untuk 

memperkuat otot-otot kaki. kuda-kuda dapat dibedakan menjadi bebe- rapa klasifikasi 

antara lain. Kuda-kuda ringan, yakni kuda-kuda dengan salah satu atau kedua kaki 

menopang sebagaian berat badan cenderung bersifat aktif. Kuda-kuda sedang, yakni sikap 

kuda-kuda de- ngan dua kaki menopang sebagian berat badan, bisa bersifat aktif ataupun 

pasif. Kuda-kuda berat, yakni sikap kuda-kuda yang salah satu atau kedua kaki menopang 

seluruh berat badan dan cenderung bersifat pasif.  

 Pola Langkah 

Langkah merupakan teknik gerak kaki dalam pemindahan dan pengubahan posisi un- 

tuk mendekati atau menjauhi lawan guna mendapatkan posisi yang  lebih   

menguntungkan yang dikombinasikan dengan sikap tubuh dan tangan. Pola langkah 

digunakan apabila dua pesilat saling mencari poin pada saat bertanding, adanya pola 

"Mengembangkan Kompetensi Pendidik 
dalam Menghadapi Era Disrupsi"
Kerjasama PGSD - POR UMS ISBN 978-602-70471-3-6

Surakarta, 4-5 Desember 201892



langkah yang dibentuk secara benar memudahkan seseorang dalam melakukan tekanan 

ataupun keluar dari sebuah tekanan. Pola langkah merupakan hal yang pokok dalam 

sebuah pertandingan, dimana atlet pencak silat dalam melakukan serangan ataupun 

bertahan dapat menyusun strategi ataupun teknik yang akan dilakukan. Pengenalan pola 

langkah  terhadap  anak  yang  dikenalkan  melalui bentuk bermain merupakan hal yang 

sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga diharapkan nantinya atlet pencak silat pada saat 

remaja ataupun dewasa pola langkah ini sudah terpondasi secara baik dan benar. 

Terbentuknya pondasi pola langkah yang baik akan sangat mempermudah atlet dalam 

memenangkan sebuah pertandingan serta pola langkah akan sangat menentukan 

kecerdikan atlet pencak silat pada saat bertanding. 

 Belaan 

Belaan adalah upaya untuk menggagalkan serangan dengan tangkisan atau 

menghindari lawan. Belaan terdiri dari dua macam yaitu tangkisan dan hindaran. 

Tangkisan adalah suatu teknik belaan untuk menggagalkan serangan lawan dengan 

melakukan tindakan menahan serangan lawan menggunakan tangan, kaki, dan tubuh. 

Hindaran adalah suatu teknik mengga- galkan  serangan  lawan  yang  dilakukan  tanpa 

menyentuh tubuh lawan. 

 Serangan 

Serangan adalah gerakan yang dilakukan seorang atlet pencak silat yang bertujuan 

mendapatkan nilai dengan melakukan tendangan ataupun pukulan dengan sasaran yang 

sah sesuai peraturan pertandingan. Ada beberapa jenis serangan dalam olahraga pencak 

silat diantaranya. Serangan tangan yakni serangan yang dilakukan dengan menggunakan 

pukulan, mengena  pada  bagian  yang  sah  sesuai  dengan peraturan pertandingan. 

Tendangan yakni serangan yang dila- kukan  dengan  menggunakan  kaki,  mengena pada 

bagian yang sah sesuai dengan peraturan pertandingan. 

 Tangkapan 

Tangkapan merupakan teknik menangkap tangan, kaki, ataupun anggota badan 

lawan dengan satu atau dua tangan dan akan dilanjutkan dengan gerakan lain. Beberapa 

penjelasan mengenai unsur yang dibutuhkan dalam cabang olahraga pencak silat.  Peneliti  

mengambil  kesimpulan  bahwa unsur yang ada di dalam olahraga pencak silat haruslah  

termuat  pada  model  latihan  untuk anak. Penjelasan di atas mengarahkan model yang  

akan  digunakan  untuk  anak  usia  anak – anak tahun menggunakan pendekatan 

permainan tradisional  harus  memenuhi  unsur  gerak  yang telah dijelaskan di atas, 

diantaranya kuda-kuda, pola langkah, sikap pasang, belaan, serangan. 

 

2. BENTUK LATIHAN UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR 

Gobak Sodor model latihan ini termasuk dalam kategori yang sangat baik. Jenis 

olahraga ini juga dinilai sangat efektif untuk mentransfer tujuan yang akan dihasilkan. 

Secara khusus model latihan ini sangat sesuai untuk digunakan dalam proses latihan 

keterampilan gerak pencak silat. Model  ini  sangat  efektif  untuk menanamkan 

kebutuhan yang ada dalam olahraga pencak silat meliputi komponen biomotor antara lain 
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kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, kelincahan dan koordinasi. Selain itu model 

juga dapat mengembangkan ranah afektif seperti menanamkan unsur menyerang dan 

bertahan yang dibutuhkan dalam olahraga pencak silat. Kemudian  model juga  mampu  

mengembangkan ranah kognitif seperti memunculkan ide baru, menemukan pengalaman 

dan hal penting yaitu bagaimana anak mempertahankan kemenangan dan cara apa yang 

harus dilakukan untuk mempertahankanya, tidak hanya mempertahankan kemenangan 

namun ranah kognitif seperti bagaimana anak untuk mencari kemenangan juga termuat 

dalam model latihan ini. Kesamaan yang terjadi antara model gobak sodor dengan 

olahraga pencak silat meliputi jenis gerakan, konsep permainan mencerminkan adanya 

sebuah ikatan yang kuat antar keduanya  sehingga  dapat  disimpulkan  model sangat  

sesuai  digunakan  untuk  melatih  keterampilan gerak pencak silat anak usia sekolah 

dasar. 

Jala Ikan sangat efektif untuk menanamkan kebutuhan  yang  ada  dalam  olahraga  

pencak silat  meliputi  komponen  biomotor  antara lain kekuatan,   ketahanan,   

kecepatan,  fleksibilitas dan kordinasi. Selain itu model juga dapat mengembangkan ranah 

afektif seperti menanamkan unsur menyerang dan bertahan yang dibutuhkan dalam 

olahraga  pencak silat.  Unsur  ini  dapat melekat pada anak sehingga di kemudian hari 

ketika menjadi atlet pencak silat mempunyai unsur menyerang dan bertahan yang kuat. 

Model juga mampu mnngembangkan  ranah  kognitif,  ranah  kognitif yang diperoleh dari 

model ini seperti bagaimana anak melakukan tindakan untuk memenangkan sebuah 

pertandingan. Pencapaian kemenangan tidak semata-mata tertuju pada pemenang. Namun 

keberhasilan tindakan anak terhadap apa yang dilakukan dan hasilnya sesuai dengan 

aturan menjadi pengertian secara umum. 

Berburu Burung menilai model ini sangat efektif untuk menanamkan kebutuhan 

yang ada dalam olahraga pencak silat meliputi komponen biomotor antara lain kekuatan, 

ketahanan, kelincahan, kecepatan, fleksibilitas dan kordinasi. Selain itu model juga dapat 

mengembangkan   ranah   afektif   seperti   menanamkan unsur menyerang dan bertahan 

yang dibutuhkan dalam olahraga  pencak  silat.  Unsur  ini  dapat melekat  pada  anak  

sehingga  dikemudian  hari ketika  menjadi  atlet  pencak  silat  mempunyai nsur 

menyerang dan bertahan yang kuat. 

 

3. TEORI BELAJAR 

Usia  anak – anak adalah suatu pemikiran ideal untuk menerangkan apa, 

bagaimana, dan mengapa belajar itu, serta persoalan lain tentang belajar pada anak. Teori 

belajar dikembangkan dari kenyataan bahwa manusia secara alami memiliki kemampuan 

dan kemauan untuk belajar yang luar biasa. Manusia telah mengembangkan peradaban, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai wujud dari proses belajar setiap individu 

memiliki cara dan hasil belajar yang berbeda – beda.  Teori belajar pada anak – anak 

diperlukan untuk berbagai kepentingan, seperti (a) untuk menyusun kegiatan, (b) untuk 

mendiagnosis problem yang muncul, (c) untuk mengevaluasi hasil, (d) sebagai kerangka 

penelitian. Kegiatan pada anak sebaiknya didasarkan atas teori belajar dan berbagai hasil 
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penelitian tentang belajar anak. Demikian pula untuk mengatasi  suatu  persoalan  yang  

muncul  di kelas, seperti adanya anak-anak yang pemalu, tidak mau ditinggal orang 

tuanya, atau nakal, pelatih perlu menggunakan acuan teori belajar, misalnya teori 

Classical Conditioning. Teori belajar  juga  diperlukan  untuk  mengevaluasi hasil belajar. 

Sebagai contoh, untuk mengukur perkembangan kognitif anak, pelatih dapat 

menggunakan teori perkembangan kognitif. Pemahaman mengenai teori belajar me- 

rupakan bentuk landasan dalam pengembangan model latihan keterampilan gerak pencak 

silat. 

 

SIMPULAN 

Pencak silat melatih anak tahan terhadap segala rintangan yang sedang mereka 

hadapi, sehingga dapat menimbulkan sikap optimis dalam diri anak. Dari segi sosial, 

berlatih pencak silat sangat baik untuk melatih kemampuan bersosialisasi. Ditempat 

latihan anak akan bertemu dengan teman, pelatih, bisa juga orang tua teman atau orang 

lain yang menonton. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan mereka untuk meningkatkan kemampuan anak bersosialisasi. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Pencak silat mengandung banyak unsur 

pembelajaran yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Disamping itu Pencak silat 

merupakan warisan kepribadian budaya bangsa yang wajib kita lestarikan. 
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