
                                                                                                                                   

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan tekhnologi di masa sekarang ini sangat meningkat secara 

signifikan di karenakan tehnologi telah melatar belakangi berbagai perkembangan 

macam ilmu pengetahuan. Dengan tehnologi, manusia dapat mencari segala 

infomasi yang di butuhkan dengan cepat. Teknologi memicu terciptanya software 

dan hardware secara cepat berupa smartphone yang di fasilitasi Operating system 

seperti android. Banyak sekali software yang di buat oleh programmer untuk 

kebutuhan pengguna nya.  

Di indonesia olahraga ini sangat banyak di minati bagi kalangan remaja 

hingga dewasa. olahraga ini sangat di gemari oleh kalangan dari remaja hingga 

dewasa. salah satunya olahraga baseball, Karena olahraga ini dapat melatih mental 

kita untuk menghadapi tim lawan dan bagaimana cara belajar kerjasama yg solid 

dalam suatu tim. Banyak remaja dan orang dewasa ingin belajar teknik olahraga 

baseball tetapi sulit untuk mempelajari teknik dan peraturan belajar olahraga 

baseball.  

Agar mereka yang ingin belajar teknik baseball dapat mudah mempelajari 

dengan aplikasi diandroid dan mereka tidak harus langsung ketempat latihan. 

Dengan aplikasi ini mereka sangat dimudahkan untuk belajar teknik olahraga 

baseball. bagi masyarakat yg memiliki rutinitas kesibukan yg cukup padat namun 

ingin mempelajari teknik dan peraturan dalam permainan baseball yg berasal dari 

Amerika Serikat ini memiliki kesulitan untuk dapat mempelajarinya. Dari 

permasalahan di atas, maka penulis memunculkan sebuah gagasan untuk membuat 

sebuah aplikasi informasi teknik olahraga baseball berbasis android. Sehingga 

dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan memberikan informasi kepada mereka 

yang ingin belajar teknik olahraga baseball, dan akan mengajarkan mereka 

mengenali tekhnik olahraga baseball, dan menjadi media alternatif bagi mereka 

yang ingin belajar tekhnik olahraga baseball, untuk memudahkan mereka yg ingin 

mendapatkan informasi  mengenai teknik olahraga baseball. 
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1.2 Indetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yg telah dikemukakan diatas, masalah 

dapat di indentifikasi sebagai berikut : 

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknik dan 

peraturan permainan baseball. 

2. Banyak masyarakat yang memiliki rutinitas kesibukan yang cukup 

padat namun ingin mempelajari teknik dan peraturan permainan 

baseball. 

 

1.3  Permusan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, didapatkan 

perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana merancang dan membangun 

sebuah Aplikasi teknik dan peraturan dalam permainan baseball berbasis 

Android serta dapat mengaplikasikannya pada smartphone secara baik dan 

sesuai dengan tujuan pemakaiannya.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Dari beberapa uraian di atas maka batasan masalah yang diambil dalam 

penelitian Rancang Bangun Aplikasi teknik dan peraturan dalam permainan 

baseball Berbasis Android ini yaitu sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini hanya mampu dijalankan pada smartphone berbasis 

android minimal versi 2.2.  

2. Menampilkan teknik-teknik dan peraturan dalam permainan baseball 

sesuai permainan.  
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1.5 Tujuan  

Tujuan dari aplikasi teknik dan peraturan dalam permainan baseball yaitu :   

1. Merancang dan membangun sebuah Aplikasi teknik dan peraturan 

dalam permainan baseball android sebagai media pembelajaran dan 

pelatihan olahraga baseball.  

2. Sebagai media informasi mengenai olahraga baseball.  

1.6 Manfaat  

Manfaat dari aplikasi teknik olahraga baseball yaitu :  

1. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang teknik 

dan peraturan olahraga baseball.  

2. Aplikasi ini dilengkapi video teknik olahraga baseball, sehingga 

pengguna dapat melihat dan memperaktikkannya sendiri di mana saja 

dan kapan saja.  

1.7 Sistematika Penulisan   

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan , manfaat, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  Landasan Teori  

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh penulis atau peneliti. Penelitian memerlukan analisa 

statistika maka dicantumkan teori-teori statistika yang digunakan dan 

hipotesa dari pustaka, sumber-sumber dari internet.  
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BAB III Metodologi Penelitian  

Bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan penyelesaian 

permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.  

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan 

akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikirnya dalam 

menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada 

teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat 

mengemukakan suatu gagasan atau rancangan atau model atau alat atau 

teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan 

tujuan penelitian.  

 

BAB V Simpulan dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang ada dan solusi yang 

baru yang ditemukan dan saran terhadap objek penelitian dan untuk 

penelitian selanjutnya.  

  

 

 


