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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi pendahuluan yang berkaitan dengan tugas akhir. 

Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan segala aktivitas fisik yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis untuk mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani, 

rohani dan sosial (Toho dan Ali, 2007, dalam setiya, 2012). Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif  

yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, 

serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Salah satu olahraga yang 

sedang popular saat ini adalah olahraga bola voli. 

Olahraga bola voli adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua grup 

berlawanan. Masing-masing grup memiliki enam orang pemain. Terdapat pula 

variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki dua 

orang pemain (Octarina, 2012). Permainan bola voli dapat dimainkan oleh pria 

maupun wanita mulai dari anak-anak sampai dewasa. Terdapat beberapa manfaat 

dalam bermain bola voli yaitu dapat mengembangkan unsur-unsur daya pikir 

kemampuan dan perasaan, selain itu juga dapat mengembangkan kepribadian 

dengan baik terutama kontrol pribadi, disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab 

terhadap apa yang diperbuatnya. 

Perkembangan permainan olahraga bola voli terus mengalami kemajuan dan 

semakin banyak merebut minat para pecinta olahraga di Dunia. Setelah berhasil 

memperkenalkan permainan bola voli ke seluruh lapisan masyarakat Amerika 

Serikat, permainan bola voli-pun semakin berkembang ke negara-negara di luar 

Amerika. Pada tahun 1900, Kanada telah menjadi negara asing pertama yang 

mengadopsi permainan bola voli tersebut. Penyebaran permainan bola voli ini pun 

terus  berlanjut ke negara-negera yang lain.  Brazil,  Rusia,  China, Asia,  dan Eropa  
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merupakan wadah-wadah dimana permainan bola voli menjadi sebuah olahraga 

yang sangat populer (Octarina, 2012).  

Permainan olahraga bola voli  di Indonesia sampai saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat cepat. Hal ini terbukti pada Pekan Olahraga Nasional 

(PON) ke-2 tahun 1952 di jakarta. Sampai sekarang  permainan olahraga bola voli  

termasuk salah satu cabang olahraga yang resmi dipertandingkan diberbagai 

kejuaraan. Pada tahun 1955 tepatnya tanggal 22 Januari didirikan Organisasi Bola 

Voli  Seluruh Indonesia (PBVSI) dengan ketuanya W. J. Latumenten. Setelah 

adanya induk organisasi bola voli  ini, maka pada tanggal 28 sampai 30 mei 1955 

diadakan kongres dan kejuaraan nasional yang pertama di Jakarta. (Koesyanto, 

2003, dalam Octarina, 2012) 

Meskipun olahraga bola voli ini digemari oleh berbagai kalangan namun, 

banyak pula orang yang kurang tertarik dan malas untuk pergi ketempat latihan 

dikarenakan beberapa faktor. Menurut pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa 

Muhammadiyah Voly Ball Team Universitas Muhammadiyah Malang (UKM 

MVBT UMM) faktor-faktor tersebut adalah: 1) minimnya seorang pembimbing, 2) 

tidak mengerti bagaimana cara belajar voli dengan benar, 3) tidak mengetahui 

bagaimana permainan bola voli dengan baik dan benar, 4) sulitnya meluangkan 

waktu untuk berlatih di tempat latihan. 

Seiring permasalahan yang telah dijelaskan diatas, perkembangan teknologi 

diera modern saat ini semakin berkembang dengan sangat pesat khususnya dibidang 

mobile. Dalam market share, penggunaan mobile khususnya smartphone tahun 

2014 telah mencapai angka lebih dari 80% dari para pesaing-pesaingnya yang lain, 

data ini diambil dari jagatreview pengapalan smartphone tahun 2014 (jagatreview, 

2014). Menurut Williams dan Sawyer, 2011 (dalam Nekie tahun 2013) mengatakan 

bahwa smartphone adalah  telepon  selular dengan  mikroprosesor,  memori, layar 

dan modem bawaan. Smartphone merupakan  ponsel  multimedia  yang  

menggabungkan  fungsionalitas  PC  dan handset sehingga menghasilkan  gadget 

yang mewah. Hal ini menyebabkan mobile yang berbasis smartphone menjadi 

pilihan yang lebih dominan dikalangan masyarakat saat ini, dikarenakan fitur yang 
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ditawarkan lebih dapat memenuhi kebutuhan penggunanya yang dapat melakukan 

berbagai macam kegiatan dalam satu genggaman saja. 

Meskipun mobile berbasis smartphone sedang popular saat ini, tetapi masih 

jarang penyedia aplikasi yang menawarkan fungsi untuk metode pembelajaran pada 

olahraga khususnya dibidang bola voli. Mayoritas aplikasi yang ditawarkan adalah 

kategori hiburan, game, bisnis dan sebagainya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan sebuah aplikasi pembelajaran 

bola voli sebagai media pembelajaran untuk gerakan-gerakan dasar dari permainan 

bola voli yang dapat berjalan pada platform smartphone android. Android adalah 

platform yang saat ini sedang duduk diperingkat paling atas dari pada pesaing-

pesaingnya dalam jajaran OS smartphone yang saat ini sedang marak digunakan 

oleh user (tabloidpulsa, 2013). Oleh sebab itu dengan menggunakan aplikasi 

pembelajaran bola voli tersebut maka, kalangan umum dan para pemula akan 

merasa  tertarik dan semangat untuk mempelajari bola voli secara mandiri dengan 

berpatokan pada perkenalan gerakan bola voli yang telah dianimasikan pada 

aplikasi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana teknik-teknik dasar dalam olahraga bola voli yang 

dianimasikan untuk media pembelajaran? 

b. Bagaimana mendesian serta mengimplementasikan aplikasi pembelajaran 

bola voli kedalam platform android? 

c. Bagaimana aplikasi pembelajaran bola voli sesuai terhadap kebutuhan 

user?  
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1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Menghasilkan animasi teknik-teknik dasar gerakan bola voli. 

b. Menghasilkan interface yang mudah dipahami oleh user. 

c. Menghasilkan aplikasi pembelajaran bola voli berbasis android. 

d. Menghasilkan aplikasi yang sudah teruji oleh lingkungan dan data 

sebenarnya. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Memberikan pengenalan gerakan-gerakan dasar bola voli. 

b. Memudahkan pengguna atau para pemula untuk memberikan pelajaran 

secara terpadu teknik-teknik serta gerakan permainan bola voli. 

c. Mengenalkan permainan bola voli kepada kalangan masyarakat.  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini hanya mencakup gerakan-gerakan dasar permainan bola voli. 

b. Aplikasi pembelajaran bola voli ini hanya dapat berjalan pada platform 

android. 

c. Animasi yang di gunakan adalah animasi 2D. 

1.6 Metodologi Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian  

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Yaitu 

pendekatan dengan menggunakan fakta yang objektif, secara hati-hati 

diperoleh, benar-benar terjadi, yang didapat dari lapangan yakni data yang 

diperoleh dari responden (Winaya, 2011). 

b. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah (field research). Field 

research merupakan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer 

yang akurat untuk menentukan metode yang akurat bagi para pemula yang 

akan belajar bola voli, sehingga hasil kelanjutannya lebih akurat untuk 

memonitoring perkembangan pemain (Mulia, 2008).  
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Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). Penulis akan mendapatkan data dari 

literatur berupa buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang 

membahas mengenai teknik dasar bola voli yang menjadi pokok bahasan 

dalam skripsi ini. 

c. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data kualitatif. 

Dimana data kualitatif menekankan analisis pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. 

d. Analisa Masalah 

Untuk memenuhi kebutuhan sistem yang digunakan, tentunya ada 

masalah yang dihadapi oleh user agar aplikasi ini bisa membantu 

permasalahan yang dihadapi oleh user, aplikasi ini nantinya hanya bisa 

menunjukkan dengan animasi gerakan-gerakan dasar bola voli yang akan 

dipraktekkan oleh user. 

e. Desain Sistem 

Analisa desain sistem menggunakan beberapa tabel dan flow chart 

sebagai acuan bagaimana sistem ini berjalan. Sehingga dengan adanya 

tabel yang sudah dijelaskan maka dari situlah sistem tersebut bisa terbaca 

f. Implementasi  

Implementasi sistem yang akan dibagun menggunakan beberapa 

aplikasi sebagai syarat terbentuknya aplikasi ini, seperti ecplise sebagai 

salah satu program untuk membangun aplikasi berbasis android. 

g. Pengujian  

Pengujian sistem akan dilakukan langsung kepada user yang 

merupakan pemain bola voli dengan dibantu oleh pelatih sehingga dapat 

diketahui apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan user atau belum. 
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1.7 Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini meluputi beberapa index, seperti : 

a. BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang berkaitan dengan 

tugas akhir. Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan tugas akhir. Landasan teori meliputi: permainan olahraga bola voli, 

android, dan animasi. 

c. BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi: deskripsi umum sistem, analisan kebutuhan fungsional 

dan non fungsional, use case diagram, scenario case diagram. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi: action diagram, sequence diagram, class 

diagram dan perancangan antarmuka. 

d. BAB IV : Implementasi dan Pengujian sistem 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem. 

Implementasi dan pengujian sistem meliputi: implementasi lingkungan 

pengembangan, implementasi user interface dan implementasi aplikasi. 

Sedangkan pengujian sistem adalah pengujian fungsional (blackbox). 

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang hasil 

keseluruhan sistem demi kesempurnaaan aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 


