
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan 

terstruktur dengan yang melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang. Olahraga 

sangat banyak diminati oleh masyarakat sedunia terutama olahraga di Indonesia. 

Olahraga di Indonesia merupakan sebuah olahraga yang sangat dinikmati oleh 

masyarakat sehingga banyak siswa-siswi mengikuti event olahraga yang berada di 

Indonesia. Beberapa cabang olahraga di Indonesia sempat memasuki ke olimpiade 

Rio 2016 dan meraih 30 medali yang terdiri dari 7 emas, 12 perak, 11 perunggu di 

urutan 46 ( menurut liputan6.com ). Namun, ada masih saja banyak olahraga yang 

masih belum sempat memasuki ke olimpide terutama dalam Bola Basket Indonesia, 

Bola Basket Indonesia semakin diminati oleh para siswa-siswi. Hal ini disebabkan 

karena bola basket di Indonesia meningkat dengan pesat dan juga bola basket 

Indonesia telah memasuki Fiba Asia Cup tahun 2021 setelah mengalahkan negara 

Thailand pada Pra-kualifikasi Fiba Asia Cup ( mainbasket.com ). 

Bola Basket di Batam merupakan salah satu olahraga yang selalu dipuji-

puji di provinsi Kepri, ketika dalam ajang O2SN, Kejuaraan Daerah, Pekan 

Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Remaja Provinsi (PORPROV), 

Kota Batam merupakan salah satu kota yang selalu mendapatkan Peringkat 

pertama. Bahkan ada pemain dari Kota Batam yang sedang mengikuti Indonesia 

Basketball League (menurut artikel ibl.com) sejak 2015. Tetapi sampai sekarang 

masih juga tidak ada pemain yang bisa tampil di Indonesia Basketball League. 

Game adalah salah satu jenis animasi interaktif yang membuat pemain bisa 

berinteraksi dengan game. Permainan harus dapat memberikan tantangan kepada 

pemain sehingga pemain tidak merasa bosan dan ingin melanjutkan permainan 

sampai selesai (Nendya, Gunanto, & Santosa, 2015). Game dapat memberikan 

dampak yang positif, game bisa dijadikan sebagai game edukasi untuk membantu 

proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah (Mimi, 2017) Game juga bisa 

menarik keminatan kepada masyarakat terutama untuk anak-anak, karena itulah 

cita-cita anak-anak berasal dari game juga. Seperti game NBA2K, game tersebut 
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mempunyai franchise saler yang tinggi dibandingkan tahun yang lalu, jumlah yang 

terjual sebanyak 10 billion (businesswire.com). Namun, tidak semua orang yang 

dapat membeli game tersebut dikarenakan tidak adanya platform, harga yang cukup 

mahal. sehingga ada beberapa orang yang tidak dapat memainkan game tersebut.  

Namun di kota Tanjung Pinang, mengalami kekurangan pemain dan juga 

pelatih, karena pelajar-pelajar Kota Tanjung Pinang kurang minat terhadap 

olahraga melainkan menggunakan smartphone. Semakin pesatnya smartphone, 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang semakin modern, 

kini telepon genggam telah berkembang bukan hanya sebagai alat untuk 

komunikasi suara saja bahkan untuk komunikasi data dan multimedia (Marini 

2016).  

Berhubungan dengan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa Bola 

Basket merupakan sebuah olahraga yang kurang diminati oleh pelajar SMK Kota 

Tanjungpinang dikarenakan mayoritas pelajar SMK Maitreya Wira Kota Tanjung 

Pinang menggunakan smartphone. Maka penulis Berminat untuk membuat skripsi 

yang berjudul “Perancangan Game Bola Basket Berbasis Android kepada 

Pelajar SMK Maitreyawira Kota Tanjung Pinang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ditulis, maka penulis dapat 

menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang game bola basket dengan menggunakan 

aplikasi Unity? 

2. Bagaimana cara untuk membantu proses dalam game tersebut? 

3. Bagaimana cara memberikan dampak positif dalam game tersebut? 

4. Metode apakah yang digunakan untuk melakukan pengujian dalam 

game tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup untuk penelitian ini 

sebagai berikut: 

Andy Bernando. Perancangan Game Bola Basket Berbasis Android 
Kepada SMK Maitreyawira Kota Tanjung Pinang.  
UIB Repository©2020



1. Aplikasi game ini dibuat bersifat offline yang berupa apk tetapi 

disebarluaskan melalui Google Playstore. 

2. Hasil dari aplikasi game ini dibuat untuk mempraktekkan dari segi 

kekuatan dan melawan waktu yang telah disediakan. 

3. Aplikasi game berteknologi 3 Dimensi. 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini 

menggunakan game engine Unity 3D. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan berupa: 

1. Hasil perancangan game tersebut mengajar cara untuk mengatur 

kekuatan dalam cara swipe. 

2. Hasil perancangan game ini dapat menarik keminatan pelajar untuk 

bermain basket secara realita. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian, manfaat yang diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

Melalui merancang game ini, penulis berharap agar mampu 

memperoleh keterampilan selama proses perkuliahan maupun 

pengalaman hidup penulis tentang perancangan game bola basket 

sehingga mampu lebih disempurnakan oleh penulis lainnya di 

kemudian hari. 

2. Bagi Pengguna Aplikasi  

Meningkatnya pengetahuan tentang bola basket. Serta meningkatkan 

daya tarik pengguna untuk belajar tentang bola basket sudah 

diterapkan. 

3. Manfaat Bagi Akademis 

Game ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membuat 

keputusan sambil melakukan Multitask, dimana pemain mempunyai 

banyak elemen berpikir dan strategi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini, penulis menuliskan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah yang akan dihadapi, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan studi pustaka, sebagai referensi kita untuk menulis, 

studi pustaka ada saling berkaitan dan berhubungan yang dijadikan sebagai 

landasan teori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini, penulis menulis berisikan tentang rancangan yang akan dilakukan 

dalam penelitian penulis, bab ini terdiri dari alur penelitian, analisis 

penelitian, pemecahan masalah, dan perancangan desain antarmuka pada 

sistem aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini, penulis membahas tentang aplikasi yang akan di implementasikan 

sebagai aplikasi media pembelajaran yang dibuatkan sebagai perancangan 

yang telah dilakukan dan pengujian aplikasi yang sudah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini, penulis menuliskan tentang kesimpulan, keterbatasan pada 

sebuah penelitian yang sudah dibuat. Selain itu juga berisikan tentang 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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