
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada  tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  memiliki  banyak  aktivitas

ekstrakulikuler  olahraga,  salah  satunya  olahraga  bola  basket.  Olahraga  ini

memiliki ketentuan dan aturan  serta tata cara bermain yang tidak sembarangan.

Olahraga  bola  basket  merupakan  olahraga  yang  banyak  digemari  oleh  para

pelajar.  Pada  saat  ini  para  pelajar  tersebut  bergabung  dalam  ekstrakulikuler

disekolah  masing-masing  maupun  tim  yang  ada  di  luar  sekolah.  Berdasarkan

observasi terhadap beberapa sekolah dan tim bola basket di luar sekolah, proses

belajar  bola basket  dilakukan secara langsung dalam praktik lapangan.  Hal  ini

membuat  para  pelajar  tidak  sepenuhnya paham atau  mahir  sehingga meskipun

peserta bola basket banyak tapi masih sedikit yang benar-benar bisa bermain bola

basket sesuai aturan. Hal ini karena keterbatasan waktu dan media belajar saat

dilapangan.

Beetham dalam buku Indrajit (2011: 17-18) mengungkapkan bahwa sangat

mustahil  jika  pendekatan  proses  belajar  mengajar  dilakukan  secara  seragam.

Dalam kaitan ini, harus ada perubahan paradigma, pola pikir, dan perilaku dalam

penyelenggaraan  belajar  mengajar  di  kelas  seperti  karena  hadirnya  teknologi

informasi dalam pembelajaran. Perubahan yang dimaksud antara lain:

a) Dari  model  belajar  mengajar  dimana  guru  menjadi  pusat  perhatian,

menjadi pola pembelajaran dimana peserta didik menjadi subyek yang lebih

aktif.

b) Dari pola interaksi yang hanya satu arah dimana guru berbicara dan siswa

mendengar,  menjadi  suatu model interaksi  yang melibatkan seluruh panca

indera.

c) Dari perspektif pembelajaran dimana setiap siswa memperoleh ilmu dan

pengalaman  yang sama,  menjadi  terjadinya  akuisisi  terhadap pengetahuan

yang beragam.
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d) Dari  lingkungan belajar  yang monoton,  menjadi  suatu lingkungan yang

interaktif dengan menggunakan berbagai media dan fasilitas pendidikan.

e) Dari lokasi pembelajaran yang terisolasi di kelas atau laboratorium semata,

menjadi tempat belajar mengajar yang beragam.

f) Dari alur penyampaian pengetahuan yang satu arah, menjadi  pertukaran

ilmu pengetahuan dan kompetensi yang multi arah.

g) Dari  mekanisme  pembelajaran  yang  pasif,  menjadi  sangat  aktif  karena

terjadinya komunikasi multi arah antara seluruh peserta didik.

h) Dari  mempelajari  hal-hal  yang  bersifat  faktual  dan  historis,  menjadi

aktivitas berfikir secara lateral.

i) Dari  yang berbasis pengetahuan pasif  untuk dihafalkan, menjadi latihan

pengambilan keputusan berdasarkan ragam informasi yang diperoleh.

j) Dari  pembahasan suatu materi  ilmu yang bersifat  reaktif,  menjadi  lebih

terencana dan holistik.

k) Dari  pembahasan kasus-kasus  masa  lalu  yang telah  terjadi  dan  bersifat

historik serta tertutup, menjadi lebih otentik karena kontekstual.

l) Dari konteks kejadian yang artifisial, menjadi peristiwa yang kongkrit.

Perubahan-perubahan dari konsep pembelajaran yang lama ke konsep baru

karena pengaruh teknologi informasi menjadikan pembelajaran lebih berkualitas.

Pelaksanaan  pembelajaran  menjadi  bervariasi  dan  fleksibel.  Dapat  disesuaikan

dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan yang menjadikan pembelajaran

menjadi lebih efektif.

Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Atmokotomo  diungkapkan  bahwa

games mampu  mempercepat  terjadinya  peningkatan  kecepatan  dan  efisiensi

penyaluran  informasi  pada  sistem  saraf  pada  anak  dan  dapat  meningkatkan

kemampuan kognitif dan motorik pada anak-anak [CITATION Atm13 \l 1033 ]. Hal

tersebut  juga  selaras  dengan  pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  Amirullah,

Mansur  mengungkapkan  bahwa  game edukasi  dapat  memancing  minat  belajar

siswa terhadap materi pelajaran sehingga dengan perasaan senang siswa bisa lebih

mudah  memahami  dan  mengingat  materi  pelajaran  yang  disajikan  [  CITATION

Ami12  \l  1033  ].  Terlebih  lagi penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irianto

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/ciri-ciri-utama-teknologi-berbasis-komputer-dan-ciri-ciri-media-pembelajaran-yang-dihasilkan
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mengungkapkan bahwa dengan game edukasi anak tidak merasa terbebani dalam

menguasai materi karena mereka merasa sedang bermain-main dengan permainan

yang mereka sukai sehari-hari. Materi pelajaran dapat terserap dengan kemauan

anak sendiri.  Anak termotivasi untuk belajar  agar dapat mengerjakan permaian

dengan baik [ CITATION Iri09 \l 1033 ].

Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Imam  Sodikun  mengungkapkan

bahwa olahraga bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan

bola besar yang dimainkan dengan tangan. Bola boleh dioper (dilempar ke teman),

boleh dipantulkan ke lantai (di tempat maupun sambil jalan) dan tujuannya adalah

memasukan  bola  ke  basket  (keranjang)  lawan.  Permainan  dilakukan  oleh  dua

regu, masing-masing regu terdiri dari 5 pemain. Setiap regu berusaha memasukan

bola  ke  keranjang  lawan  dan  menjaga  (mencegah)  keranjangnya  sendiri

kemasukan sedikit mungkin (Imam Sodikun 1992: 8).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibuatnya

aplikasi  untuk lebih memudahkan para pelajar untuk mempelajari  latihan dasar

bola  basket  dimanapun  kapanpun  dikarenakan  sudah  tersedia  di  smartphone

masing-masing.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah

pada  penelitian  ini  yaitu minimnya  media  untuk  mengenalkan  latihan  dasar

kepada  para  pelajar  Sekolah  Menengah  Pertama  sehingga  pemahaman  pelajar

tentang bola basket sangat kurang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah membuat media pembelajaran khususnya

olahraga bola basket untuk membantu para pelajar untuk mempelajari  olahraga

bola basket dengan menyenangkan dan efektif.

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Agar  penelitian  ini  dapat  dilakukan  dengan  lebih  fokus,  maka  penulis
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membatasi  variable  yang  perlu  dibahas  dalam  penelitian  ini,  sehingga  hanya

membatasi yang berkaitan dengan dasar-dasar olahraga bola basketyang meliputi:

1. Jumlah latihan dasar-dasar dari bola basket yaitu  Dribble,Shooting, Passing,

dan Layup.

2. Terbatasnya tokoh dalam aplikasi yaitu ada 2 karakter.

3. Aplikasi  ini  ditujukan untuk para pelajar  Sekolah Menengah Pertama atau

pemain basket pemula yang baru memulai belajar olahraga basket.

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Mendukung pendidikan  dalam mempelajari  dasar-dasar  olahraga

bola  basket  dengan  memberikan  media  pembelajaran  yang

menyenangkan dan menarik.

2. Meningkatkan minat masyarakat khususnya pelajar untuk mempelajari

dan lebih memahami tentang dasar-dasar olahraga bola basket.

3. Menjadi media alternatif yang menyenangkan untuk mempelajari dasar-

dasar olahraga bola basket serta memberikan informasi yang memadai

bagi masyarakat khususnya para pelajar tentang  olaharaga bola basket.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Babgginiggterdiri  dari  guraian  latarggbelakang  penelitian,  identifikasi

masalah,  tujuan  penelitian,  batasan  pada  penelitian,  manfaat  dari

penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II STUDI PUSTAKA

Bab ini  terdiri dari kajian keislaman yang berkaitan dengan penelitian,

konsep teori yang meliputi konsep umum, konsep keinformatikaan dan

kajian penelitian terdahulu.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN
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Bab  ini  terdiri  dari  metode  penelitian,  tahapan  penelitian  tempat  dan

waktu penelitian.

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab  ini  berisi  analisis  sistem  dan  perancangan  sistem  berdasarkan

permasalahan  yang  ditemukan,  perancangan  dari  sistem  yang  akan

dibuat  dalam  bentuk  diagram,  analisis  kebutuhan,  alur  sistem  yang

sedang  berjalan  dan  yang  diusulkan,  perancangan  basis  data  dan

tampilan antar muka pengguna.

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab  ini  menguraikan  tentang  implementasi  sistem  dari  hasil

perancangan dan pengujian sistem.

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah

dilakukan.


