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Abstrak 

Pada jaman sekarang olahraga menjadi tren bagi kalangan muda mudi untuk melakukan aktivitas yang 

bermanfaat salah satunya futsal,sepak bol,bola volly,bola basket dan lain lain, khususnya pada olahraga bola 

basket ini menjadi olahraga favorit di kabupten mojokerto. dimana pada dekade ini generasi muda merasa 

terapresiari penyalur minat dan bakatnya melalui kegiatan olahraga bola basket mengingat bahwa 

perkembangan klub bola basket di mojokerto dari tahun ke tahun meningkat, namun mereka berlatih hanya sedikit 

dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, salah satu kegiatan generasi muda yang dapat 

digunakan untuk mengantisipasi terjadinya perilaku pergaulan remaja yang negatif seperti pengaruh narkoba, 

seks bebas pra nikah mengkonsumsi minuman keras dan kenakalan remaja yang lainnya,namun untuk 

menampung kegiatan-kegiatan positif dari olahraga bola basket tersebut nampaknya masih belum mampu 

memenuhi kebutuhan generasi mudanya. Hal menjadi pandangan penting bagi pemerintah kabupaten mojokerto 

untuk meningkatkan prestasi kepemudaan, dan dengan memaksimalkan fasilitas tersebut maka perlu diperhatikan 

proporsi warna interior bangunan agar para pemain merasa nyaman dan pandanganya jelas karena tingkat 

koefisien warna yang digunakan sesuai standart yang di tentukan. maka perlu adanya penetapan warna gaya 

anak muda agar saat bertanding mempunyai semangat juang yang tinggi. 
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Abstract 

In this day and age sports become a trend for young people to do useful activities one of them is futsal, 

soccer, volleyball, basketball and others, especially in basketball it has become a favorite sport in the district of 

Mojokerto. where in this decade the younger generation felt appreciated channeling their interests and talents 

through basketball sports, bearing in mind that the development of basketball clubs in mojokerto. Increased from 

year to year, but they practiced only a little because of limited training facilities and infrastructure, one of the 

young generation's activities that could used to anticipate the occurrence of negative adolescent social behavior 

such as the influence of drugs, pre-marital free sex consuming alcohol and other juvenile delinquency, but to 

accommodate the positive activities of basketball it seems that it is still not able to meet the needs of the younger 

generation.This is an important view for the Mojokerto district government to improve youth performance, and 

by maximizing these facilities, it is necessary to pay attention to the proportion of the interior color of the building 

so that the players feel comfortable and the view is clear because the level of color coefficient used is in 

accordance with the specified standards.it is necessary to determine the color style of young people so that when 

competing have a high morale. 
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1. PENDAHULUAN 

 

 Pada jaman sekarang olahraga menjadi 

tren bagi kalangan muda mudi untuk 

melakukan aktivitas yang bermanfaat salah 

satunya futsal,sepak bol,bola volly,bola 

basket dan lain lain, khususnya pada 

olahraga bola basket menjadi olahraga 

favorit di kabupten mojokerto. dimana pada 

dekade ini generasi muda merasa 

terapresiari penyalur minat dan bakatnya 

melalui kegiatan olahraga bola basket 

mengingat bahwa perkembangan klub bola 

basket di mojokerto dari tahun ke tahun 

meningkat secara umum tahun ini tercatat 

ada 14 klub, klub tersebut  berlatih hanya 

sedikit dikarenakan keterbatasan sarana dan 

prasarana pelatihan, dengan sering 

diadakannya kompetisi-kompetisi bola 

basket secara non-formal, animo dan 

apresiasi masyarakat terhadap olahraga 

bola basket khususnya generasi muda di 

kabupaten mojokerto memang meningkat. 

Munculnya klub-klub amatir dan 

profesional menandai bangkitnya olahaga 

bola basket ini, tentu saja hal ini mrupakan 

kecenderungan positif dari salah satu 

kegiatan generasi muda yang dapat 

digunakan untuk mengantisipasi terjadinya 

bias dari perilaku pergaulan remaja yang 

negatif seprti pengaruh narkoba, seks bebas 

pra nikah mengkonsumsi minuman keras 

dan kenakalan remaja yang lainnya,namun 

untuk menampung kegiatan-kegiatan 

positif dari olahraga bola basket tersebut 

nampaknya masih belum mampu 

memenuhi kebutuhan generasi mudanya. 

Baik berupa sarana latihan bola basket yang 

digunakan untuk umum maupun GOR bola 

basket sebagai arena pertandingan khusus 

bola basket representatif dalam skala 

pelayanan kabupaten mojokerto. Hal 

menjadi pandangan penting bagi 

pemerintah kabupaten mojokerto untuk 

meningkatkan prestasi kepemudaan. 

Ditinjau dari hal tersebut maka untuk 

memfokuskan ke bidang olahraga 

pemerintah kabupaten mojokerto 

mempunyai RENJA yaitu menigkatkan 

sarana dan prasarana olahraga serta 

membangun gedung olahraga, olahraga 

tersebut ditunjukan untuk bidang bola 

basket meninjau bahwa selama ini klub 

bola basket yang berada di mojokerto 

belum mempunyai tempat sarana dan 

prasarana pelatihan maupun arena bola 

basket  tersebut, pemerintah kabupaten 

mojokerto berencana akan membangun 

fasilitas tersebut guna Menumbuhkan 

budaya olahraga guna meningkatkan 

kualitas manusia sehingga memiliki tingkat 

kesehatan dan kebugaran yang cukup,   

Dengan mengolah  Konsep  pewarnaan 

pada interior arena pertandingan dapat 

bermanfaat khususnya bagi pengguna agar  

pandangan lebih nyaman dan  terang 

mengusung gaya anak muda mudi 

menampilkan warna yang khas, serta 

menambah semangat juang bagi para 

pemain   dalam melakukan pertandingan  

pengusungan  konsep warna tersebut juga 

tak luput sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. 

 

 

2. IDENTIFIKASI DAN 

PERNYATAAN MASALAH  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, maka permasalahan tersebut 

dapat ditarik yang terjadi di bagian tingkat 

koefisien warna yang ditampilkan yaitu: 

a. Pemilihan warna sesuai gaya muda 

mudi?. 

b. Tingkat koefisien warna yang akan 

diterapkan dalam interior tersebut? 

c. Warna-warna apakah yang akan 

dipilih nantinya? 

 

3. LINGKUP DISKUSI 

 
Lingkup Fasilitas olahraga bola basket 

yakni dengang lingkub sebatas Kabupaten 

Mojokerto. Pada perancangan ini di 

fungsikan sebagai : 

 Tempat Fasilitas pelatihan 

olahraga bola basket 



 Sebagai tempat arena 

pertandingan olahraga Bola 

basket. 

Jenis pelatiahn dibedakan dengan 

batasan umur yakni : 

 Usia 13-14 

 Usia 15-16 

 Usia 17 keatas. 

Arena Pertandingan berstandart nasional 

berkapasitas 1.000 penonton untuk mewadahi 

event-event bola basket di mojokerto 
 

4. MANFAAT PENELITIAN 

 

Dalam melaksanakan Perancangan 

Arena Pertandingan terutama di 

Komposisi warna interor. Beberapa 

manfaat meliputi: 

Untuk peneliti 

a. Bisa mendapatkan gambar dunia 

kerja yang akan berguna jika telah 

menyelesaikan kuliah, sehingga dapat 

dengan cepat menyesuaikan diri 

dengan dunia kerja. 

b. Dapat menerapkan dan meningkatkan 

pengetahuan yang diperoleh dalam 

kuliah. 

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab 

profesi dalam diri sendiri melalui 

praktek kerja lapangan. 

 

Untuk lembaga pendidikan tinggi 

a. Dapat menjadi tolok ukur kinerja 

program studi pencapaian secara 

khusus untuk mengevaluasi hasil 

pembelajaran melalui tempat praktek. 

b. Dapat menjalin kerjasama dengan 

praktek instansi tempat kerja. 

c. Dapat mempromosikan lembaga 

perguruan tinggi ke dunia industri. 

Untuk Perusahaan 

a. dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

untuk menentukan kebijakan perusahaan 

di masa depan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa selama praktek kerja. 

5. METODE 

 

Metode pembahasan dilakukan dengan 

metode deskriptif, yaitu menguraikan dan 

menjelaskan data kualitatif, kemudian 

dianalisa untuk memperoleh suatu 

kesimpulan pengumpulan data diperoleh 

dengan cara :  

a. Tahapan awal berupa pencarian lokasi 

untuk lebih fokus dalam mencari 

beberapa masalah , RIRN , RTRW dan 

issue yang ada.  

b. Tahap kedua ini memahami standart 

yang sudah dikeluarkan sebagai acuan 

untuk menetapkan warna yang akan 

diterapkan dalam interior arena 

pertandingan.  

c. Tahap ketiga secara garis besar dapat 

mengusung sebuah gaya dan 

penempatan warnanya. Apabila sudah 

menemukan tiga bagian tersebut maka 

bisa membuat aspek apa saja yang 

dijadikan alasan pemilihan topik/judul. 

 

 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter Objek 

a. Sportif - (tempat sarana yang melakukan 

kegiatan ber olahraga) 

b. Edukatif - (yang dapat memberikan 

suatu pembelajaran dan informasi 

tentang Olahraga Bola basket) 

c. Solutif  - (menjadi sebuah solusi dari 

permasalahan saat ini dan yang akan 

datang) 

 

Style dan Gaya 

Memberikan sentuhan gaya khas anak 

muda yang mecolok menggambarkan 

semangat anak muda dalam mencapai 

sebuah tujuan yang pasti. 
 

 
 

 

 

Gambar 1 Tingkat Refleksi dan warna 

Sumber : Standart Permenpora GOR 

 

 

 



a. Lantai Bola Basket 

 

 

 

 

Vinyl dijadikan bahan pelapis lantai 

lapangan olahraga termasuk basket. 

Permukaan vinyl sangat lembut seperti 

karet, selain itu lantai vinyl juga aman 

dan nyaman di kaki. Pemeliharaan 

lantai vinyl sangat gampang cukup 

dengan melakukan pembersihan umum 

seperti disapu dan di pel secara 

berkala. Menggunkan vinyl dengan 

warna warna agak gelap sebagai 

tingkat refleksi dan warna. 

(https://isibangunan.com/material-untuk-

lapangan-basket.html) 

 

b. Dinding interior 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Menggunakan warna dengan tingkatan 

koefisien sedang seperti kuning, Kuning 

Busuk, Kuning Kenari, Kuning Lemon, Hijau 

Pucuk, Orange. Menggunakan kuning busuk 

dan orange sebagai dinding interior dengan 

tingkat refleksi dan warna sedang yang sudah 

ditentukan oleh standart prasarana olahraga 

(https://knitto.co.id/blog/kategori-warna-tua-

sedang-muda-putih-dan-hitam/) 

 

c. Langit – Langit  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan warna yang cenderugn 

terang sebagai langit-langit agar pandangan 

pemain bola basket dan penonton lebih 

jelas dengan tingkat refleksi dan warna 

cerah yang sudah ditentukan oleh standart 

prasarana olahraga.  

Tingkat koefisian warna perlu diperhaitkan 

agar interior lebih nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Lantai Arena Bola Baske 

Sumber : 

https://wallpapergordyn.com/cara-

pemasangan-lantai-vinyl/ 

 

 

 

Gambar 3 warna dinding 

Sumber : http://Warna-kuning-favoritku-

777882855659319/?_rdc=1&_rdr/   

https://backgroundcheckall.com/gambar-

background-putih-polos-2/ 

 

 

 

 

Gambar 4 warna Lagit-Langit 

Sumber : http://Warna-kuning-favoritku-

777882855659319/?_rdc=1&_rdr/  

https://backgroundcheckall.com/gambar-

background-putih-polos-2/ 
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Warna 

menyimbolkan tentang olahraga seperti 

merah, kuning, hitam, putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Warna merah adalah warna yang beraura 

kuat, memberi arti gairah dan memberi 

energi untuk menyerukan terlaksananya 

suatu tindakan. Dalam psikologi warna 

merah memberi arti sebuah simbol 

keberanian, kekuatan dan energi, juga 

gairah untuk melakukan tindakan 

(action), serta melambangkan 

kegembiraan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Warna kuning memberi arti kehangatan 

dan rasa bahagia dan seolah ingin 

menimbulkan hasrat untuk bermain. 

Dengan kata lain warna ini juga 

mengandung makna optimis, semangat 

dan ceria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Warna Hitam Sering kali anak remaja 

suka dengan warna ini, karena jiwa 

muda adalah jiwa ajang penuh misteri 

dalam menemukan jati  diri 

Kesukaannya tampak saat pemilihan 

warna busana. Di dalam dunia fashion 

sendiri, warna hitam juga sering 

digunakan untuk mencerminkan 

keberanian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Warna Putih salah satu kelebihannya 

adalah menggambarkan kesederhanaan, 

kemurnian, tidak bersalah dan 

kesempurnaan warna putih juga 

memberi kesan menunjukan 

perdamaian, permohonan maaf, dan 

pencapaian diri serta tidak ada 

permusuhan. 
 

 

 

 

 

 
e. Oranye merupakan kombinasi antara 

warna merah dan kuning. Warna oranye 

memberi kesan hangat dan bersemangat 

serta merupakan symbol dari 

petualangan, optimisme, percaya diri 

dan kemampuan dalam bersosialisasi. 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Warna Eksterior 

Sumber : https://materibelajar.co.id/pengertian-

warna-dalam-desain-grafis/ 

 

Gambar 6 Warna Eksterior Kuning 

Sumber : http://informasitips.com/arti-warna-

kuning 

 

Gambar 7 Warna Eksterior Hitam 

Sumber : http://informasitips.com/arti-warna-

hitam 

 

 

 

Gambar 8 Warna Eksterior Putih 

Sumber : https://goodminds.id/arti-warna/ 

 

 

 

Gambar 9 Warna Eksterior Oranye 

Sumber : http://informasitips.com/arti-warna-

Oranye 
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f. Cat warna yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat premium  

• Formulasi Anti-Weather 

Technology  

• Warna lebih tahan lama dengan 

Colour Protect  

• Tahan terhadap lumut dan jamur  

• Tahan kelupas dan anti-kapur 

NIPPON WEATHERBOND adalah cat 

berkualitas tinggi dengan bahan dasar resin 

emulsi akrilik yang cocok untuk pemakaian 

eksterior. 

NIPPON WEATHERBOND 

diformulasikan khusus dengan 

menggandakan kekuatan dan daya tahan 

terhadap cuaca ekstrim. Produk ini 

mempunyai daya tahan yang tinggi 

terhadap kotoran, jamur, alga, 

pengelupasan dan alkali. Selain itu, cat ini 

mudah diaplikasikan dan menghasilkan 

permukaan yang halus, rata, memiliki daya 

sebar yang tinggi serta tidak mengandung 

timbal dan merkuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. KESIMPULAN 
 Dengan Perancangan Fasilitas 

Pelatihan Olahraga Bola Basket ini di 

harapkan memberikan dampak positif  

kepada pemuda utuk selalu berkegiatan 

yang positif dan berkompetisi secara adil 

tanpa adanya pemusuhan kedepannya agar 

bisa memberikan informasi dan 

meningkatkan secara bertahap, seLain hal 

tersebut demi kenyamanan si pemakai 

makan dirancan sebuah konsep pewarnaan 

interior arena pertandingan agar menjadi 

nyaman dan tidak mudah bosan serta 

perancangan ini mempunyai tujuan yang 

pasti yaitu 

 

Perancangan Fasilitas Pelatihan Olahraga 

Bola Basket Di Kabupaten Mojokerto 

fungsi dan tujuan, diantaranya:  

a. Meningkatkan kualitas kepemudaan 

pemuda di mojokerto agar mampu 

berdaya saing dalam bidang olahraga.  

b. Menjadi tempat fasilitas pelatihan yang 

sesuai kebutuhan pemerintah berstandart 

nasional 

Gambar 10 Cat yang digunakan 

Sumber : http://www.nipponpaint-

indonesia.com/products/eksterior-n-

atap/dinding-eksterior&func=view&pid=5 
 

 

 

Gambar 11 Interior Lapangan bola basket 

Sumber : Wendi Dani Anto 
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c. Selain sebagai tempat pelatihan juga 

terdapat arena pertandingan untuk 

kegiatan kompetisi bola basket di kab 

mojokerto dan kompetisi yang lainnya. 
 

8. DAFTAR PUSTAKA 

Neufert, Ernest. 2002. “Data Arsitektur”, 

Edisi 33, Jilid 2. Jakarta. Erlangga. 

 

Pengecatan kayu bangunan : SNI tentang 

Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah 

dan Gedung edisi terakhir; 

 

“Arti Warna merah” 5 Juli 2020. 

https://materibelajar.co.id/pengertian-

warna-dalam-desain-grafis/ 

 

“Arti Warna Kuning” 5 Juli 2020 

http://informasitips.com/arti-warna-kuning 

 

“Arti Warna Hitam” 5 Juli 2020  

http://informasitips.com/arti-warna-hitam 

 

“Arti Warna Putih” 5 Juli 2020   

https://goodminds.id/arti-warna/ 

 

“Arti Warna Orange” 5 Juli 2020   

http://informasitips.com/arti-warna-Oranye 

 
“Cat yang digunakan” 5 Juli 2020   

http://www.nipponpaint-

indonesia.com/products/eksterior-n-

atap/dinding-eksterior&func=view&pid=5

https://materibelajar.co.id/pengertian-warna-dalam-desain-grafis/
https://materibelajar.co.id/pengertian-warna-dalam-desain-grafis/
http://informasitips.com/arti-warna-kuning
http://informasitips.com/arti-warna-hitam
https://goodminds.id/arti-warna/
http://www.nipponpaint-indonesia.com/products/eksterior-n-atap/dinding-eksterior&func=view&pid=5
http://www.nipponpaint-indonesia.com/products/eksterior-n-atap/dinding-eksterior&func=view&pid=5
http://www.nipponpaint-indonesia.com/products/eksterior-n-atap/dinding-eksterior&func=view&pid=5


 


