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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, dan membawa dampak yang cukup signifikan dalam 

kehidupan manusia. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi tersebut 

adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah, lebih bervariasi dan 

tidak membosankan bagi guru dan siswa yaitu dengan memanfaatkan 

multimedia dan internet. 

Proses pembelajaran utama yang masih dilakukan hingga kini adalah 

guru menjelaskan materi dengan lisan maupun tulisan yang ada di papan tulis 

berbasis buku teks. Biasanya pembelajaran ini dapat menimbulkan suatu 

kejenuhan bagi siswa sehingga siswa akan kesulitan dalam memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. Dalam proses belajar mengajar para pendidik 

dituntut untuk mengembangkan keterampilan untuk membuat media 

pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif, 

menarik dan membangkitkan kreatifitas peserta didik. Dalam pembelajaran 

olahraga khususnya bulutangkis memang lebih baik secara praktek langsung 

dilapangan, tetapi secara teori juga penting karena dengan menguasai teori – 

teori teknik dasar olahraga bulutangkis maka secara praktek akan lebih 

mudah. 
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Beberapa penulisan tentang pengembangan materi pembelajaran 

olahraga bulutangkis sudah pernah dilaporkan dahulu yaitu Media 

Pembelajaran Teknik Dasar Bulutangkis Berbasis Multimedia Interaktif 

(Studi kasus di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta) 

(Bobby, 2013), dan Perancangan Program Alat Bantu Belajar Bulutangkis 

Berbasiskan Multimedia (Gunawan, 2010) Semua aplikasi tersebut berbasis 

flash belum ada yang berbasis web. Dalam penelitian ini akan dirancang dan 

dibuat media pembelajaran teknik dasar olahraga bulutangkis berbasi web. 

Pembelajaran ini akan menampilkan beberapa menu tentang teknik dasar 

olahraga bulutangkis dimana beberapa menu tersebut akan disisipkan gambar 

dan video tutorial agar lebih menarik sehingga peserta didik akan  mudah 

memahami materi tersebut. 

Alasan penulis menggunakan HyperText Markup Language (HTML) 5 

karena merupakan versi terbaru dari HTML. HTML5 memiliki banyak 

keunggulan dan terdapat fitur-fitur baru yang tidak ada pada versi 

sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana membuat suatu media 

pembelajaran olahraga bulutangkis berbasis web yang menarik guna 

membangkitkan minat peserta didik sehingga menunjang proses belajar - 

mengajar ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pokok masalah tidak menyimpang dari permasalahan maka 

penulis membuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran ini dirancang hanya sebatas pada materi mengenai 

beberapa teknik dasar dalam olahraga bulutangkis. 

2. Isi dari aplikasi pembelajaran teknik dasar olahraga bulutangkis ini yaitu : 

a. Sejarah 

b. Teknik Dasar 

c. Peraturan 

d. Kejuaraan 

e. Quiz 

f. Tentang 

3. Aplikasi akan digunakan secara online. 

4. Aplikasi bisa diakses oleh perangkat diantaranya : PC, laptop, dan tablet. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang, membuat dan 

menguji aplikasi media pembelajaran olahraga bulutangkis berbasis web 

untuk sarana pembelajaran agar memudahkan peserta didik untuk memahami 

materi tentang olahraga bulutangkis. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Kebaruan penelitian : Penelitian sejenis yang sudah dibuat sebelumnya 

hanya berbasis flash, sedangkan penelitian sekarang berbasis web. 

Desain dan menu yang ditampilkan berbeda dengan penelitian sejenis 

yang sudah ada. 

 Urgensi penelitian : Penelitian ini penting untuk dilakukan karena 

pelajaran bulutangkis adalah materi wajib yang ada pada mata pelajaran 

olahraga dan kesehatan. Dan sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang 

menggunakan tentang media pembelajaran bulutangkis berbasis web. 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengguna 

Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mempelajari dan menguasai 

beberapa teknik dasar dalam olahraga bulutangkis dengan mudah dan 

efisien. 

2. Bagi Peneliti 

 Manfaat yang diperoleh bagi peneliti yaitu dapat menerapkan ilmu yang 

didapatkan dari perkuliahan dan mendapatkan ilmu baru yang tidak 

didapatkan dari perkuliahan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar 

seperti berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan maslah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori – teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun 

spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil - hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V KESIMPULAN 

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran - saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


