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Abstract 

Football is one of the most popular sports activities in Indonesia. In playing this sport there are 

several techniques that must be masteredWith this application, it can make it easier for the public to 

know how strategies are applied and make decisions using soccer techniques with 3d animated displays 

in android applications that are in accordance with the Indonesian football coaching curriculum. The 

results of this study indicate that after testing the soccer technique learning application using an Android-

based 3d animation called PinterBola according to the results of the testing prior to use application 

PinterBola understanding (Pre session) obtained an average value of 30.0 and after using the 

application PinterBola (session Post) obtained an average value of 61.7 can be stated that there is an 

increase and in the assessment of SUS get Acceptable category , grade C, and adjective rating Ok as 

a learning application that can be used as a tool to understand the Indonesian football coaching 

curriculum. 
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Abstrak 

Sepakbola adalah salah satu kegiatan olahraga dengan peminatnya yang begitu banyak di 

Indonesia. dalam melakukan permainan olahraga ini ada beberapa teknik yang harus di kuasai. Dengan 

adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui bagaimana strategi diterapkan 

dan mengambil keputusan menggunakan teknik sepak bola dengan tampilan animasi 3d dalam aplikasi 

android yang sesuai dengan kurikulum pembinaan sepakbola Indonesia. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah dicoba ke masyarakat aplikasi pembelajaran teknik sepak bola 

menggunakan animasi 3d berbasis android yang bernama PinterBola menurut hasil dari pengujian 

pemahaman sebelum menggunakan aplikasi PinterBola (sesi Pre) diperoleh rata-rata nilai 30,0 dan 

sesudah menggunakan aplikasi PinterBola (sesi Post) diperoleh rata-rata nilai 61,7 dapat dinyatakan 

bahwa terjadi peningkatan dan dalam penilaian SUS mendapatkan kategori Acceptable, grade C,dan 

adjective rating Ok sebagai aplikasi pembelajaran yang dapat dijadikan alat bantu memahami kurikulum 

pembinaan sepakbola Indonesia. 

Kata Kunci : Sepakbola, Teknik, Animasi, Android 

 



1. PENDAHULUAN 
Dalam proses pembelajaran banyak cara 

untuk mempermudah pemahaman suatu ilmu 
salah satunya dengan pemodelan animasi 3D 
untuk mengetahui detailnya karena animasi bisa 
sebagai Media Bantu/Tools, Animasi sebagai 
media bantu atau tools digunakan sebagai 
perangkat penuntun atau petunjuk dalam 
melakukan sesuatu. Sebagai media bantu, 
animasi akan terlihat menonjol atau memberikan 
daya tarik atau memunculkan fokus baru terhadap 
sesuatu yang perlu dibantu.  
Sepakbola adalah salah satu kegiatan olahraga 
dengan peminatnya yang begitu banyak. Hampir 
di seluruh dunia, olahraga ini digemari. Indonesia 
merupakan salah satu negara di dunia yang 
sangat menggilai sepakbola. Sebenarnya dalam 
melakukan permainan olahraga ini membutuhkan 
teknik yang dipadukan dengan kerja sama 
kelompok.  

Permainan sepak bola di Indonesia 
berkembang pesat dibawah naungan organisasi 
Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI), Namun 
minimnya kualitas sumber daya manusia atau 
pemain yang menjadi tulang punggung 
menghambat tim nasional (Timnas) Indonesia 
untuk banyak menghasilkan prestasi di kancah 
internasional, seperti yang diungkapkan mantan 
pelatih timnas Indonesia Luis Milla kepada media 
Kompas.com  
“Secara umum pemain Indonesia sangat dewasa, 
juga dalam hal skill, tidak berbeda jauh dari 
pemain Eropa. Meskipun ada banyak hal yang 
mereka perlu bekerja keras, saya merasa pemain 
tertinggal dalam hal pengetahuan sepak bola. Jadi, 
ketika itu saya harus mulai mengajarkan banyak 
konsep karena mereka pemain muda punya 
potensi untuk berkembang," ucap Luis Milla.  

Untuk membantu pemain muda 
menambah pengetahuannya Animasi 3d dapat 
menjadi salah satu solusi memudahkan dalam 
proses belajar untuk mengetahui materi-materi 
yang sudah disusun oleh PSSI dalam Buku 
Kurikulum Pembinaan Sepakbola Indonesia. 
Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan 
masyarakat dalam mengetahui bagaimana teknik 
sepak bola diterapkan pada permainan sepakbola 
dengan tampilan animasi 3D. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1Perancangan Sistem 

2.1.1. Use Case Diagram 

 Use case Diagram digunakan untuk 
memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau 
layanan yang disediakan oleh sistem ke 
pengguna. Dalam Aplikasi Pembelajaran Teknik 
Sepak Bola Menggunakan Animasi 3D Berbasis 
Android ini hanya ada satu pengguna yaitu user. 
User dapat berinteraksi dan dapat melakukan 

tindakan kedalam sistem yang telah mempunyai 
skenario di dalamnya. Berikut adalah use case 
diagram aplikasinya: 

 

Gambar 2. 1 Use Case diagram Aplikasi 

 Pada gambar Usecase Diagram diatas 
merupakan alur proses aplikasi Pembelajaran 
Teknik Sepak Bola Menggunakan Animasi 3D 
Berbasis Android menjelaskan bahwa user 
diperlihatkan pada menu utama yang memiliki 
sepuluh pilihan yaitu Filanesia, Formasi belajar, 
Prinsip permainan, Bangun serangan dari 
belakang ke tengah, Bangun serangan dari 
tengah ke depan, Selesaikan serangan dari 
tengah, Selesaikan serangan dari pinggir, Cegah 
lawan konstruksi, Cegah lawan cetak goal, dan 
keluar. 

2.1.2. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk 
menjelaskan tentang urutan aktivitas dalam 
Aplikasi Pembelajaran Teknik Sepak Bola 
Menggunakan Animasi 3D Berbasis Android. 

Terdapat sepuluh activity diagram yang akan 
ditunjukkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi 
pada aplikasi ini, yaitu activity diagram filanesia, 
activity diagram formasi belajar, activity diagram 
prinsip permainan, activity diagram  Bangun 
serangan  dari belakang ke tengah, activity 
diagram Bangun serangan dari tengah ke depan, 
activity diagram selesaikan serangan dari tengah, 
activity diagram serangan dari pinggir, activity 
diagram cegah lawan konstruksi, activity diagram 
cegah lawan cetak goal, activity diagram keluar. 
Berikut adalah activity diagram aplikasinya : 



 

Gambar 2. 2 Activity diagram Filanesia 

 

Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.2.  
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu filanesia. proses 
pertama user memilih tombol filanesia pada menu 
utama maka halaman akan berganti ke halaman 
selanjutnya, yaitu halaman isi menu filanesia yang 
berisi penjelasan tentang filosofi sepak bola 
Indonesia (filanesia). 

 

Gambar 2. 3 Activity diagram formasi belajar. 

Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.3 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu formasi belajar. proses 
pertama user memilih tombol formasi belajar pada 
menu utama maka halaman akan berganti ke 
halaman selanjutnya, yaitu halaman isi menu 
formasi belajar yang berisi video dan penjelasan 
formasi belajar. 

 

Gambar 2. 4 Activity diagram prinsip permainan. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.4 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu prinsip permainan. 

proses pertama user memilih tombol prinsip 
permainan pada menu utama maka halaman akan 
berganti ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 
isi menu prinsip permainan yang berisi video dan 
penjelasan prinsip permainan. 

 

Gambar 2. 5 Activity diagram bangun serangan 
dari belakang ke tengah. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.5 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu bangun serangan dari 
belakang ke tengah. proses pertama user memilih 
tombol bangun serangan dari belakang ke tengah 
pada menu utama maka halaman akan berganti 
ke halaman selanjutnya, yaitu halaman isi menu 
bangun serangan dari belakang ke tengah yang 
berisi video bangun serangan dari belakang ke 
tengah 

 

Gambar 2. 1 Activity diagram bangun serangan 
dari tengah ke depan. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.6 

adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 

ketika user memilih menu bangun serangan dari 

tengah ke depan. proses pertama user memilih 

tombol bangun serangan dari tengah ke depan 

pada menu utama maka halaman akan berganti 

ke halaman selanjutnya, yaitu halaman isi menu 

bangun serangan dari tengah ke depan yang 

berisi video bangun serangan dari tengah ke 

depan 

 



 
Gambar 2. 7 Activity diagram selesaikan 

serangan dari tengah. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.7 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu selesaikan serangan 
dari tengah. proses pertama user memilih tombol 
selesaikan serangan dari tengah pada menu 
utama maka halaman akan berganti ke halaman 
selanjutnya, yaitu halaman isi menu selesaikan 
serangan dari tengah yang berisi video selesaikan 
serangan dari tengah. 

 

Gambar 2. 8 Activity diagram selesaikan 
serangan dari pinggir. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.8 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu selesaikan serangan 
dari pinggir. proses pertama user memilih tombol 
selesaikan serangan dari pinggir pada menu 
utama maka halaman akan berganti ke halaman 
selanjutnya, yaitu halaman isi menu selesaikan 
serangan dari pinggir yang berisi video selesaikan 
serangan dari pinggir. 

 

Gambar 2. 9 Activity diagram cegah lawan 
konstruksi. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 2.9 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu cegah lawan konstruksi. 
proses pertama user memilih tombol cegah lawan 
konstruksi pada menu utama maka halaman akan 
berganti ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 
isi menu cegah lawan konstruksi yang berisi video 
cegah lawan konstruksi. 

 

Gambar 2. 10 Activity diagram cegah lawan 
cetak goal. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 3.10 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu cegah lawan cetak goal. 
proses pertama user memilih tombol cegah lawan 
cetak goal pada menu utama maka halaman akan 
berganti ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 
isi menu cegah lawan cetak goal yang berisi video 
cegah lawan cetak goal. 

 

Gambar 2. 11 Activity diagram keluar. 

 Aktivitas yang terjadi pada gambar 3.11 
adalah menunjukkan dimana proses yang terjadi 
ketika user memilih menu keluar. proses pertama 
user memilih tombol keluar pada menu utama 
maka halaman akan berganti ke halaman 
selanjutnya, yaitu halaman isi menu keluar yang 
berisi dua pilihan tidak dan ya, jika memilih tidak 
maka akan kembali menampilkan menu utama 
dan jika memilih ya maka aplikasi akan berhenti. 

2.1.3. Sequence Diagram 



Sequnce Diagram adalah diagram 
interaksi yang menunjukkan bagaimana benda 
dapat beroperasi dengan satu sama lain dan 
dalam rangka apa. Diagram urutan menunjukkan 
interaksi objek diatur dalam urutan waktu. berikut 
adalah Sequence Diagram dari Aplikasi 
Pembelajaran Teknik Sepak Bola Menggunakan 
Animasi 3D Berbasis Android : 

 

Gambar 3. 12 Sequence Diagram Filanesia 

 Pada gambar 3.12 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Filanesia. pada 
menu Filanesia sistem menampilkan halaman 
yang berisi penjelasan Filanesia. Untuk 
mengakses menu tentang sepak bola ,user 
menekan gambar icon bola a yang berada 
didalam menu utama.Untuk kembali kedalam 
menu utama user menekan tombol home. 

 

Gambar 3. 13 Sequence Diagram Formasi 
Belajar 

 Pada gambar 3.13 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Formasi Belajar. 
pada menu Formasi Belajar sistem menampilkan 
halaman yang berisi video animasi 3d dan 
penjelasan Formasi Belajar. Untuk mengakses 
menu Formasi Belajar, user menekan gambar 
icon bola b yang berada didalam menu 
utama.Untuk memutar video animasi 3d  Formasi 
Belajar, user menekan button nama materi 
formasi belajar, Untuk kembali kedalam menu 
utama user menekan tombol home. 

 

Gambar 2. 14 Sequence Diagram Prinsip 
Permainan 

 Pada gambar 2.14 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Prinsip Permainan. 
pada menu Prinsip Permainan sistem 
menampilkan halaman yang berisi penjelasan dan 
video animasi 3d Prinsip Permainan. Untuk 
mengakses menu Prinsip Permainan, user 
menekan gambar icon bola c yang berada 
didalam menu utama.Untuk memutar video 
animasi 3d Prinsip Permainan, user menekan 
button nama materi Prinsip Permainan, Untuk 
kembali kedalam menu utama user menekan 
tombol home. 

 

Gambar 2. 15 Sequence Diagram Bangun 
Serangan dari Belakang ke Tengah 

 Pada gambar 2.15 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Bangun Serangan 
dari Belakang ke Tengah. pada menu Bangun 
Serangan dari Belakang ke Tengah sistem 
menampilkan halaman yang berisi video animasi 
3d Bangun Serangan dari Belakang ke Tengah. 
Untuk mengakses menu Bangun Serangan dari 
Belakang ke Tengah, user menekan gambar icon 
bola d yang berada didalam menu utama.Untuk 
memutar video animasi 3d Bangun Serangan dari 
Belakang ke Tengah, user menekan button nama 
materi Bangun Serangan dari Belakang ke 
Tengah, Untuk kembali kedalam menu utama 
user menekan tombol home. 



 

Gambar 2. 16 Sequence Diagram Bangun 
Serangan dari Tengah ke Depan 

 Pada gambar 3.16 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Bangun Serangan 
dari Tengah ke Depan. pada menu Bangun 
Serangan dari Tengah ke Depan sistem 
menampilkan halaman yang berisi video animasi 
3d Bangun Serangan dari Tengah ke Depan 
Untuk mengakses menu Bangun Serangan dari 
Tengah ke Depan, user menekan gambar icon 
bola e yang berada didalam menu utama.Untuk 
memutar video animasi 3d Bangun Serangan dari 
Tengah ke Depan, user menekan button nama 
materi Bangun Serangan dari Tengah ke Depan, 
Untuk kembali kedalam menu utama user 
menekan tombol home. 

 

Gambar 2. 17 Sequence Diagram Selesaikan 
Serangan dari Tengah 

 Pada gambar 2.17 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Selesaikan 
Serangan dari Tengah. pada menu Selesaikan 
Serangan dari Tengah sistem menampilkan 
halaman yang berisi video animasi 3d Selesaikan 
Serangan dari Tengah. Untuk mengakses menu 
Selesaikan Serangan dari Tengah, user menekan 
gambar icon bola f  yang berada didalam menu 
utama.Untuk memutar video animasi 3d 
Selesaikan Serangan dari Tengah, user menekan 
button nama materi Selesaikan Serangan dari 
Tengah, Untuk kembali kedalam menu utama 
user menekan tombol home. 

 

Gambar 2. 18 Sequence Diagram Selesaikan 
Serangan dari Pinggir 

 Pada gambar 3.18 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Selesaikan 
Serangan dari Pinggir. pada menu Selesaikan 
Serangan dari Pinggir sistem menampilkan 
halaman yang berisi video animasi 3d Selesaikan 
Serangan dari Pinggir. Untuk mengakses menu 
Selesaikan Serangan dari Pinggir, user menekan 
gambar icon bola g  yang berada didalam menu 
utama.Untuk memutar video animasi 3d 
Selesaikan Serangan dari Pinggir, user menekan 
button nama materi Selesaikan Serangan dari 
Pinggir, Untuk kembali kedalam menu utama user 
menekan tombol home. 

 

 

Gambar 2. 19 Sequence Diagram Cegah Lawan 
Konstruksi 

 Pada gambar 2.19 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Cegah Lawan 
Konstruksi. pada menu Cegah Lawan Konstruksi 
sistem menampilkan halaman yang berisi video 
animasi 3d Cegah Lawan Konstruksi. Untuk 
mengakses menu Cegah Lawan Konstruksi, user 
menekan gambar icon bola h  yang berada 
didalam menu utama.Untuk memutar video 
animasi 3d Cegah Lawan Konstruksi, user 
menekan button nama materi Cegah Lawan 
Konstruksi, Untuk kembali kedalam menu utama 
user menekan tombol home. 



 

Gambar 2. 20 Sequence Diagram Cegah Lawan 
Cetak Goal 

 Pada gambar 2.20 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Cegah Lawan 
Cetak Goal. pada menu Cegah Lawan Cetak Goal 
sistem menampilkan halaman yang berisi video 
animasi 3d Cegah Lawan Cetak Goal. Untuk 
mengakses menu Cegah Lawan Konstruksi, user 
menekan gambar icon bola i  yang berada didalam 
menu utama.Untuk memutar video animasi 3d 
Cegah Lawan Cetak Goal, user menekan button 
nama materi Cegah Lawan Cetak Goal, Untuk 
kembali kedalam menu utama user menekan 
tombol home. 

 

Gambar 2. 21 Sequence Diagram Keluar 

 Pada gambar 2.21 dijelaskan alur 
sequence diagram pada menu Keluar. pada menu 
Keluar sistem menampilkan halaman yang berisi 
pertanyaan apakah anda yakin ingin keluar dan 
jawaban tidak dan ya. Untuk mengakses menu 
Keluar, user menekan gambar icon power  yang 
berada didalam menu utama.Untuk keluar dari 
aplikasi user menekan tombol ya, jika menekan 
tombol tidak maka akan kembali menampilkan 
menuutama. 

2.1.4. Class Diagram 

 

Gambar 2. 22 Class diagram aplikasi 

 Pada gambar 2.22 dijelaskan struktur 
sistem dari segi pendefinisian kelas - kelas dari 
Aplikasi Pembelajaran Teknik Sepak Bola 
Menggunakan Animasi 3D Berbasis Android yang 
memiliki sepuluh atribut yaitu filanesia, formasi 
belajar, prinsip permainan, bangun serangan dari 
belakang ke tengah, bangun serangan dari tengah 
ke depan, selesaikan serangan dari tengah, 
selesaikan serangan dari pinggir, cegah lawan 
konstruksi, cegah lawan cetak goal, keluar. 

2.1.5. Navigasi 

 

Gambar 2. 23 Desain navigasi 

 Pada gambar 2.23 dijelaskan bagaimana 
navigasi sistem ini akan berjalan mulai dari menu 
utama. Dalam menu utama terdapat sepuluh 
pilihan menu yaitu  filanesia, formasi belajar, 
prinsip permainan, bangun serangan dari 
belakang ke tengah, bangun serangan dari tengah 
ke depan, selesaikan serangan dari tengah, 
selesaikan serangan dari pinggir, cegah lawan 
konstruksi, cegah lawan cetak goal, keluar. Pada 
isi menu Filanesia, formasi belajar, prinsip 
permainan, bangun serangan dari belakang ke 
tengah, bangun serangan dari tengah ke depan, 
selesaikan serangan dari tengah, selesaikan 
serangan dari pinggir, cegah lawan konstruksi, 



cegah lawan cetak goal tersedia menu home 
untuk kembali ke menu utama. Pada isi menu 
keluar tersedia dua pilihan tidak dan ya, pilihan 
tidak untuk kembali ke menu utama dan pilihan ya 
untuk menutup aplikasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Implementasi Animasi Objek 3D 

Objek 3D dibuat menggunakan aplikasi 
Blender. Objek 3D yang dibuat akan digerakkan 
dengan cara menandai lokasi / rotasi / skala objek 
3D di posisi A di timeline frame awal misalnya 0 
lalu geser timeline ke frame selanjutnya misalnya 
30 lalu ubah lokasi / rotasi / skala objek 3D 
menjadi posisi B kemudian tandai di timelinenya, 
maka jika diplay terjadi pergerakan objek 3D dari 
posisi A ke posisi B pada frame 0 ke frame 30. 
Setelah mengatur animasi objek 3D menjadi 
sesuai seperti yang diinginkan, animasi 3D akan 
dirender yang menghasilkan output berupa video 
berformat *.mp4. 

 

Gambar 3.1 Objek 3D pada posisi awal 

 

 

Gambar 3.2 Objek 3D pada posisi akhir 

 

3.2. User Interface 

Berikut adalah screenshoot tampilan 
Aplikasi Pembelajaran Teknik Sepak Bola 
Menggunakan Animasi 3D Berbasis Android yang 
diberi nama PinterBola pada perangkat: 

 

Gambar 3.3 Tampilan Menu Utama 

Pada halaman utama terdapat tulisan 
menu utama, running text yang berisi penjelasan 
tentang aplikasi dan sepuluh menu yaitu filanesia, 
formasi belajar, prinsip permainan, bangun 
serangan dari belakang ke tengah, bangun 
serangan dari tengah ke depan, selesaikan 
serangan dari tengah, selesaikan serangan dari 
pinggir, cegah lawan konstruksi, cegah lawan 
cetak goal, dan keluar 



 

Gambar 3.4 Tampilan Menu Filanesia 

 Halaman menu Filanesia akan 
menampilkan penjelasan tentang Filosofi 
Sepakbola Indonesia (Filanesia), tombol home 
untuk kembali ke menu utama   

 

Gambar 3.5 Tampilan Menu Prinsip Permainan 

Halaman menu Prinsip Permainan akan 

menampilkan penjelasan tentang dan video 

animasi 3d Prinsip Permainan, untuk memutar 

video user memilih salah satu dari beberapa 

materi Prinsip Permainan lalu video akan diputar 

di videoview bawahnya, tombol home untuk 

kembali ke menu utama   

 

Gambar 3.6 Tampilan Menu Bangun Serangan 

dari Belakang ke Tengah 

Halaman menu Bangun Serangan dari 

Belakang ke Tengah akan menampilkan video 

animasi 3d Bangun Serangan dari Belakang ke 

Tengah, untuk memutar video user memilih salah 

satu dari beberapa materi Bangun Serangan dari 

Belakang ke Tengah lalu video akan diputar di 

videoview bawahnya, tombol home untuk 

kembali ke menu utama   

 

Gambar 3.7 Tampilan Menu Bangun Serangan 
dari Tengah ke Depan 

Halaman menu Bangun Serangan dari 
Tengah ke Depan akan menampilkan video 
animasi 3d Bangun Serangan dari Tengah ke 
Depan, untuk memutar video user memilih salah 
satu dari beberapa materi Bangun Serangan dari 
Tengah ke Depan lalu video akan diputar di 
videoview bawahnya, tombol home untuk kembali 
ke menu utama 

 

Gambar 3.8 Tampilan Menu Selesaikan 
Serangan dari Tengah 

Halaman menu Selesaikan Serangan dari 
Tengah akan menampilkan video animasi 3d 
Selesaikan Serangan dari Tengah, untuk 
memutar video user memilih salah satu dari 
beberapa materi Selesaikan Serangan dari 
Tengah lalu video akan diputar di videoview 
bawahnya, tombol home untuk kembali ke menu 
utama 



 

Gambar 3.9 Tampilan Menu Selesaikan 
Serangan dari Pinggir 

Halaman menu Selesaikan Serangan dari 
Pinggir akan menampilkan video animasi 3d 
Selesaikan Serangan dari Pinggir, untuk memutar 
video user memilih salah satu dari beberapa 
materi Selesaikan Serangan dari Pinggir lalu 
video akan diputar di videoview bawahnya, tombol 
home untuk kembali ke menu utama 

 

Gambar 3.10 Tampilan Menu Cegah Lawan 
Konstruksi 

Halaman menu Cegah Lawan Konstruksi 
akan menampilkan video animasi 3d Cegah 
Lawan Konstruksi, untuk memutar video user 
memilih salah satu dari beberapa materi Cegah 
Lawan Konstruksi lalu video akan diputar di 
videoview bawahnya, tombol home untuk kembali 
ke menu utama 

 

Gambar 3.11 Tampilan Menu Cegah Lawan 
Cetak Goal 

Halaman menu Cegah Lawan Cetak Goal 
akan menampilkan video animasi 3d Cegah 
Lawan Cetak Goal, untuk memutar video user 
memilih salah satu dari beberapa materi Cegah 
Lawan Cetak Goal lalu video akan diputar di 
videoview bawahnya, tombol home untuk kembali 
ke menu utama 

 

Gambar 3.12 Tampilan Menu Keluar 

Halaman menu Keluar akan menampilkan 
pilihan ya dan tidak, pilihan ya untuk menutup 
aplikasi, pilihan tidak untuk kembali ke menu 
utama 

3.2. Ujicoba Pemahaman Pengguna 

 Dalam ujicoba ini penulis bertujuan untuk 
mengukur pemahaman sebelum menggunakan 
dan pemahaman setelah menggunakan aplikasi 
PinterBola ini. Pengujian ini dilakukan 2 sesi yaitu 
Pre dan Post. Pre adalah pengujian sebelum 
menggunakan aplikasi PinterBola. Post adalah 
pengujian setelah menggunakan aplikasi 
PinterBola. Pengujian ini terdiri dari 20 soal 
dengan pilihan ganda a, b, c, dan d mengenai 
materi yang ada didalam aplikasi PinterBola, 20 
soal untuk sesi Pre dan 20 soal untuk sesi Post, 
soal dari sesi Pre dan Post isinya sama hanya 
nomor soal dan pilihan gandanya saja yang 
diacak. Hasil nilai dari pengujian didapatkan dari 
jumlah poin jawaban yang benar, poin dari 1 
jawaban yang benar bernilai 5. Lalu nilai dari 
semua responden dirata-rata. Berikut adalah hasil 
dari pengujian soal Pre dan Post menggunakan 
aplikasi PintereBola: 



 

Tabel 3.1 Data Nilai Pengujian 

Berdasarkan hasil dari uji pemahaman 
yang dilakukan masyarakat telah didapatkan rata-
rata nilai dari sesi Pre adalah 30 , sedangkan rata-
rata nilai sesi Post adalah 61,7 ,disini terjadi 
peningkatan rata-rata nilai uji pemahaman antara 
sebelum menggunakan aplikasi dan sesudah 
menggunakan aplikasi PinterBola. 

3.3. Ujicoba Respon Pengguna 

 Ujicoba respon pengguna dilakukan 
menggunakan metode System Usability Scale 
(SUS). SUS terdiri dari sepuluh pertanyaan yang 
masing-masing pertanyaan memiliki skala lima 
poin yang berkisar dari “Sangat Tidak Setuju” 
hingga “Sangat Setuju.” Terdapat lima pernyataan 
positif dan lima pernyataan negatif. Ada aturan 
pada cara perhitungan hasil kuesioner SUS yang 
berkaitan dengan nomor ganjil dan genap pada 
kuesioner, berikut adalah cara perhitungan hasil 
pengujian System Usability Scale (SUS): 

a) Penyataan instrumen nomor ganjil skala 
jawaban instrumen dikurangi 1 
b) Pernyataan instrumen nomor genap maka 5 
dikurangi skala jawaban instrumen. 
c) Hasil penilaian skala 0 - 4 (4 merupakan 
jawaban terbaik). 
d) Melakukan pernjumlahan jawaban kemudian 
dikali dengan 2.5 
e) Menentukan nilai rerata jawaban instrumen 
pengujian semua responden. 
 Dalam menentukan hasil perhitungan 
penilaian System usability scale (SUS) terdapat 

tiga sudut pandang yaitu acceptability, grade 
scale, dan adjective rating. Acceptability terdapat 
tiga tingkatan yang terdiri dari not acceptable, 
marginal (rendah dan tinggi), dan acceptable. 
Sedangkan grade scale terdiri dari A, B, C, D dan 
F. Untuk adjective rating lebih banyak tingkatan 
yaitu worst imaginable, poor, ok, good, excelent 
dan best imanginable. Dari ketiga penilaian 
system usability scale (SUS) bahwa acceptability 
digunakan untuk melihat tingkat penerimaan 
pengguna terhadap perangkat lunak, grade scale 
untuk melihat tingkatan (grade) perangkat lunak, 
dan adjective rating untuk melihat rating dari 
perangkat lunak yang dihasilkan. 

 

Tabel 3.2 Data Respon Pengguna (skor asli) 

No. Responden 
Nilai 

(x2.5) 

1 R1 85 

2 R2 58 

3 R3 80 

4 R4 73 

5 R5 75 

6 R6 60 

7 R7 78 

8 R8 65 

9 R9 83 

10 R10 83 

11 R11 30 

12 R12 63 

No. Responden Soal 
Pre Post 

Salah Benar Nilai  Salah Benar Nilai  

1 R1 20 10 10 50 3 17 85 

2 R2 20 13 7 35 5 15 75 

3 R3 20 15 5 25 15 5 25 

4 R4 20 17 3 15 15 5 25 

5 R5 20 12 8 40 5 15 75 

6 R6 20 14 6 30 5 15 75 

7 R7 20 15 5 25 8 12 60 

8 R8 20 15 5 25 10 10 50 

9 R9 20 15 5 25 11 9 45 

10 R10 20 17 3 15 4 16 80 

11 R11 20 18 2 10 6 14 70 

12 R12 20 13 7 35 7 13 65 

13 R13 20 17 3 15 5 15 75 

14 R14 20 12 8 40 4 16 80 

15 R15 20 15 5 25 7 13 65 

16 R16 20 15 5 25 14 6 30 

17 R17 20 17 3 15 13 7 35 

18 R18 20 15 5 25 9 11 55 

19 R19 20 18 2 10 10 10 50 

20 R20 20 14 6 30 6 14 70 

21 R21 20 15 5 25 12 8 40 

22 R22 20 9 11 55 4 16 80 

23 R23 20 11 9 45 6 14 70 

24 R24 20 12 8 40 6 14 70 

25 R25 20 15 5 25 9 11 55 

26 R26 20 14 6 30 11 9 45 

27 R27 20 14 6 30 4 16 80 

28 R28 20 12 8 40 7 13 65 

29 R29 20 10 10 50 5 15 75 

30 R30 20 11 9 45 4 16 80 

Rata-rata 30.0   61.7 

 

No. Responden 
Skor 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

1 R1 4 2 5 2 4 2 5 1 5 2 

2 R2 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 

3 R3 5 1 4 2 5 1 1 1 4 2 

4 R4 4 2 5 1 5 2 2 1 4 5 

5 R5 4 1 4 2 5 2 4 3 3 2 

6 R6 2 1 4 3 3 2 2 1 4 4 

7 R7 3 2 5 2 4 4 5 1 5 2 

8 R8 4 3 4 2 5 2 5 4 3 4 

9 R9 4 1 5 1 5 1 4 4 4 2 

10 R10 4 1 5 1 5 2 3 1 5 4 

11 R11 2 4 2 5 3 3 4 4 2 5 

12 R12 3 2 3 4 5 2 2 1 5 4 

13 R13 4 1 5 3 4 1 4 1 5 2 

14 R14 4 3 3 1 4 3 3 2 4 4 

15 R15 4 3 4 2 5 2 4 1 5 1 

16 R16 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 

17 R17 4 4 4 5 3 5 2 3 2 5 

18 R18 4 3 4 2 4 3 4 2 4 5 

19 R19 4 1 5 3 5 1 4 2 4 4 

20 R20 5 2 5 2 3 1 4 2 4 3 

21 R21 5 2 5 1 5 3 4 1 4 3 

22 R22 4 2 4 5 3 4 2 2 2 4 

23 R23 5 2 4 2 5 4 2 3 4 2 

24 R24 4 2 5 1 5 3 3 1 5 2 

25 R25 5 3 4 1 3 1 5 2 5 3 

26 R26 3 1 5 2 5 1 5 3 4 3 

27 R27 5 2 3 3 5 1 2 1 4 2 

28 R28 5 1 4 1 4 2 5 1 5 2 

29 R29 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 

30 R30 3 2 5 3 5 5 4 3 3 4 

 



13 R13 85 

14 R14 63 

15 R15 83 

16 R16 48 

17 R17 33 

18 R18 63 

19 R19 78 

20 R20 78 

21 R21 83 

22 R22 45 

23 R23 68 

24 R24 83 

25 R25 80 

26 R26 80 

27 R27 75 

28 R28 90 

29 R29 70 

30 R30 58 

Skor Rata-rata 
(Hasil Akhir) 

70 

Tabel 3.3 Data Respon Pengguna (skor nilai akhir) 

Berdasarkan hasil uji respon pengguna 
yang dilakukan masyarakat skor yang didapatkan 
dari jawaban kuesioner, hasil akhirnya adalah 70 
dimana dalam penilaian SUS produk aplikasi 
pembelajaran teknik sepak bola menggunakan 
animasi 3d berbasis android yang bernama 
PinterBola ini masuk dalam kategori sebagai 
berikut: 

No. Sudut Pandang Skor Kategori 

1 Acceptability 

70 

Acceptable 

2 Grade Scale  C 

3 Adjective Rating Ok 

Tabel 3.4 Hasil Penilaian SUS 

4. SIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari berbagai penjelasan yang telah 
diuraikan dalam laporan ini, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran teknik sepak bola 
menggunakan animasi 3d berbasis android yang 
bernama PinterBola dapat berjalan dengan baik 
pada perangkat berbasis android sebagai alat 
bantu belajar. 

2. Aplikasi pembelajaran teknik sepak bola 
menggunakan animasi 3d berbasis android yang 
bernama PinterBola dapat menjadi alat bantu 
belajar memahami teknik sepak bola menurut 
hasil dari pengujian pemahaman sebelum 
menggunakan aplikasi PinterBola (sesi Pre) 

diperolah rata-rata nilai 30,0 dan sesudah 
menggunakan aplikasi PinterBola (sesi Post) 
diperoleh rata-rata nilai 61,7 dapat dinyatakan 
bahwa terjadi peningkatan. 

3. Hasil dari penilaian respon dari pengguna 
terhadap aplikasi pembelajaran teknik sepak bola 
menggunakan animasi 3d berbasis android yang 
bernama PinterBola termasuk pada kategori 
Acceptable, grade C,dan adjective rating Ok 
sebagai aplikasi pembelajaran. 

5.2. Saran 

 Karena keterbatasan yang dimiliki 
penulis, dapat diambil beberapa saran pada 
penelitian berikutnya. Berikut saran yang 
diberikan untuk pengembangan dari sistem yang 
telah dibuat ini adalah: 
1. Ruang lingkup materi diperluas, tidak hanya 
materi pada Kurikulum Pembinaan Sepakbola 
Indonesia 
2. Desain animasi 3d agar dibuat lebih detail. 
3. Video animasi materi bisa diedit lebih bagus. 
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