
 

 

 

BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

2.1 Taekwondo 

2.1.1 Sejarah Taekwondo 

 Taekwondo adalah suatu ungkapan fisik dari kehendak manusia untuk 

survival dan suatu aktivitas untuk memenuhi keinginan rohani dari seorang laki-

laki. Pada dasarnya semua tindakan di (dalam) taekwondo dikembangkan dari naluri 

manusia untuk pertahanan diri diperkuat dengan unsur positif, dan pada akhirnya 

menjangkau status yang absolut untuk mengalahkan ego dan tiba pada suatu 

kesempurnaan, dengan demikian memberi olahraga suatu philosophical. 

 Sebutan taekwondo sendiri baru dikenal sejak tahun 1954, merupakan 

modifikasi dan penyempurnaan dari berbagai beladiri tradisional Korea. Pada tahun 

1972, Kukkiwon didirikan, sebagai markas besar Taekwondo, hal ini menjadi 

penting bagi pengembangan Taekwondo keseluruh dunia. Kejuaraan dunia yang 

pertama diadakan pada tahun 1973 di Kukkiwon, Seoul, Korea Selatan dan hingga 

sampai saat ini kejuaraan dunia rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.  

WTF (Word Taekwondo Federation) adalah suatu badan Federasi Taekwondo 

Dunia yang resmi berdiri pada tanggal 28 Mei 1973 sebagai Presiden adalah Kim 

Un Yong bermarkas di Kukkiwon (Seoul) Korea Selatan. WTF memiliki program 

resmi pertahanan nasional kalangan Polisi dan tentara. WTF beranggotakan lebih 

dari 186 negara seperti dikutip dari dokumen  WTF, 1975: 8(Tirtawirya, 2005). 

Taekwondo aliran WTF berkembang di Indonesia pada tahun 1975 yang 

membawa aliran ini adalah Mauritsz Dominggus yang datang ke Indonesia pada 

tahun 1972 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
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2.1.2 Definisi Taekwondo 

 Cikal bakal taekwondo adalah Tae Kyon yakni seni beladiri kuno asli Korea 

yang sudah berabad-abad lamanya berkembang di Korea. Dalam Tae Kyon terbagi 

dalam banyak aliran, antara lain Kwon Bup, Bang Soo Do, Kong Soo Do, Soo Bahk 

Ki, dan Tae Soo Do. Taekwondo modern merupakan kombinasi antara Hyung (pola 

jurus dari seni pertarungan kuno), Taekyon (bentuk asli beladiri Korea, yaitu lebih 

mengutamakan banyak unsur tendangan), Soo Bahk atau Sunak serta Kata yang 

merupakan transformasi gerakan linier dari Karate Okinawa dan dipadu dengan 

gerakan halus Kungfu China(Nursiana, 2013).  

 Taekwondo yang dikenal sekarang ini merupakan perjalanan panjang dari 

suatu seni beladiri tradisional Korea. Taekwondo sendiri berasal dari bahasa Korea 

yang secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut: “ Tae yang berarti menyerang 

menggunakan kaki, Kwon yang berarti memukul atau menyerang dengan tangan, 

dan Do yang berarti disiplin atau seni”. Jadi taekwondo berarti seni bela diri yang 

menggunakan kaki dan tangan dengan disiplin tinggi. Taekwondo juga mengajarkan 

tentang etika, seperti cara berbicara, masuk ruangan, meninggalkan ruangan, dan 

lain-lain(Tirtawirya, 2005:200). 

2.1.3 Profil Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Indonesia 

Taekwondo di Indonesia semakin populer sejak dipromosikan secara besar-

besaran oleh Saseong Nim Daxon Joetandi (Dan VII Kukkiwon). Seorang bankir 

profesional yang terkenal sebagai pemegang sabuk hitam termuda di Indonesia 

sejak berumur 7 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota UKM 

taekwondo, taekwondo mulai dikenal di Yogyakarta pada tahun 1979-1980 yang 

dibawa oleh Grand Master Leo Nam Kiong. Demo pertama di lakukan di Jogjakarta 

pada bulan September tahun 1979. Dojang pertama di Jogjakarta yaitu di SASONO 

HINGGIL pada tahun 1979.  

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Indonesia pertama kali 

berada di Kampus Terpadu. Seiring berjalannya waktu timbulnya minat dari 

mahasiswa dari fakultas lain seperti Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, berhara
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memiliki dojang atau tempat latihan sendiri. Hal yang mendasari Fakultas Ekonomi 

dan Fakultas Hukum ingin mempunyai dojang sendiri dikarenakan, menurut anggota-

anggota Fakultas Ekomoni dan Fakultas Hukum jarak dojang Terpadu terlalu jauh. 

Sehingga Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum mempunyai dojang atau tempat 

latihan di masing-masing Fakultas. Sampai saat ini UKM Taekwondo Universitas 

Islam Indonesia telah banyak menghasilkan atlet-atlet muda yang berbakat. Berikut 

ini visi dan misi UKM Taekwondo Universitas Islam Indonesia:  

Visi adalah tujuan jangka panjang demi perkembangan suatu organisasi. Visi 

Unit Kegaiatan mahasiswa Taekwondo adalah Mewujudkan Taekwondo Universitas 

Islam Indonesia sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang aktif, kreatif, unggul dan 

kompetitif dalam meraih prestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas. 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam 

usahanya mewujudkan Visi. Misi dari Unit Kegaiatan mahasiswa Taekwondo adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan dan Mengikuti kejuaran tingkat daerah dan nasional. 

2. Membangun kedisiplinan dan kesopanan dari setiap anggota dan pengurus. 

3. Menyelenggarakan pembelajaran dan pelatihan di lingkungan Universitas Islam 

Indonesia dengan teratur dan penuh semangat. 

4. Wadah sharing kekeluargaan antara anggota, pengurus, dan pelatih. 

5. Menumbuhkan animo mahasiswa untuk ikut bergabung di UKM Taekwondo 

UII. 

6. Menumbuhkan animo mahasiswa UII yang telah berprestasi sebelumnya untuk 

ikut bergabung di UKM Taekwondo UII. 

7. Prestatif dan unggul di kejuaraan tingkat daerah dan nasional. 

8. Memperbanyak dan memperkuat hubungan antar sesama perguruan tinggi 

lainnya. 
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2.1.4 Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) 

 Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) geup/sabuk merupakan kegiatan yang rutin 

dilaksanakan tiap 4 sampai 6 bulan sekali. UKT sebagai sarana untuk mengarahkan 

atlet pada tingkatan geup/sabuk yang lebih tinggi serta untuk meningkatkan kualitas 

para taekwondo-in/atlet. Hal-hal yang diujikan dalam Ujian Kenaikan Tingkat 

antara lain tentang pengambilan/posisi pada gerakan-gerakan dasar Taekwondo, 

teknik tendangan, pukulan, tangkisan, basic/taeguk, 3 step, dan semi/full sparring. 

Tiap tingkatan Geup mempunyai materinya masing-masing. Semakin tinggi tingkatan 

sabuk/geup, maka tingkat kesulitan materi yang harus dikuasai juga semakin besar 

(Unhalu, 2010). 

Manfaat UKT : 

1. UKT diadakan untuk menguji semua yang sudah dipelajari agar dapat naik ke 

level berikutnya. 

2. UKT untuk menguji apakah taekwondoin sudah menguasai teknik sesuai level 

yang telah dipelajari dan siap untuk diberikan teknik di level yang lebih tinggi, 

yang biasanya teknik tersebut tingkat kesulitannya lebih tinggi. 

3. UKT untuk menguji Mental dan Fisik. 

Syarat Ujian Kenaikan Tingkat 

1.  Presensi kehadiran dan iuaran minimal 24 kali. 

2. Membayar biaya regstrasi Rp.120.000 untuk sabuk merah dan merah strip I, 

Rp.100.000 untuk sabuk putih sampai sabuk biru strip. 

3.  Mengumpulkan pas photo 3 lembar 3x4 untuk sabuk putih,1 lembar 3x4 untuk  

sabuk kuning keatas. 

4.  Datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 

5.  Hafal dan paham materi yang telah diberikan di tempat latihan. 

6. Saat ujian dilarang memakai kalung, cincin, gelang dan jam tangan. 

2.1.5 Turnament Antar Cabang (TAC) 

Turnament antar cabang adalah suatu event/kegiatan yang diharapkan bahwa 

tidak hanya dapat menjadi ajang pertandingan semata, namun benar-benar mampu 
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menghasilkan bibit dan kaderisasi yang memiliki etika dan disiplin yang baik bagi 

perkembangan taekwondoin dimasa mendatang. Turnament antar cabang juga 

dilakukan sebagai persiapan ajang kompetisi yang diikuti oleh UKM Taekwondo 

Universitas Islam Indonesia. Turnament antar cabang dilakukan untuk menseleksi 

anggota yang mewakili UKM Taekwondo untuk suatu kompitisi. 

2.1.6 Pendaftaran Online 

Sistem informasi pendaftaran online anggota taekwondo adalah sebuah sistem 

yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya dengan 

memberikan pelayanan secara online dalam rangka melakukan pendaftaran anggota 

yang lebih mudah dan efektif Astari (2012:18). 

2.1.7 Pengelolaan Keuangan 

Bidang yang mengelola keuangan Unit Kegiatan Mahasiswa taekwondo adalah 

sekretaris. Keuangan UKM taekwondo didapat dari bantuan Universitas, biaya 

pendaftaran anggota baru dan iuran anggota. Dana yang didapatkan melalui proses 

transaksi secara manual dan dimasukkan ke kas taekwondo yang akan digunakan 

untuk segala macam kegiatan di UKM. Sekretaris akan melakukan segala macam 

pencatatan yang berhubungan dengan keadaan keuangan UKM taekwondo dan 

membuat laporan pertanggung jawaban setiap bulan. Proses pengelolaan keuangan 

UKM taekwondo masih dilakukan secara manual atau menggunakan Microsoft 

excel.   

Proses pengelolaan keuangan di UKM taekwondo yang masih bersifat manual 

atau masih menggunakan Microsoft excel ini, dapat menyebabkan kesalahan pada 

saat memasukan. Dokumentasi-dokumentasi tersebut juga memiliki kemungkinan 

hilang atau rusak. Maka diperlukan suatu sistem dimana sistem tersebut dapat 

melakukan pencatatan keuangan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan 

keuangan secara lebih efektif dan efisien. Sistem yang dimaksud dalam hal ini 

adalah sistem pengelolaan keuangan.   
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2.1.8  Laporan dari Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa 

Dalam suatu sistem informasi unit kegiatan mahasiswa, tidak cukup dengan 

hanya melakukan latihan secara baik, tetapi juga dari hal tentang bagaimana cara 

mengetahui perkembangan UKM tersebut, agar ketua umum dapat mengetahui 

sejauh mana anggota dari masing-masing cabang miliki perkembangan, dan cabang 

UKM Taekwondo yang tidak menunjukan perkembangan, maupun mengalami 

kemunduran dari waktu kewaktu. 

Seperti hal yang dijelaskan sebelumnya, tentang bagaimana cara mengetahui 

perkembangan UKM. Maka diperlukan sebuah sistem dimana sistem tersebut dapat 

menunjukan tentang perkembangan dari ukm taekwondo. Sistem yang dimaksud 

dalam hal ini adalah sistem laporan. 

Sistem laporan merupakan sistem yang dapat menujukkan baik perkembangan 

maupun menurunnya keadaan UKM. Dalam hal yang telah dijelaskan tentang 

bagaimana mengetahui perkembangan UKM, maka dalam memanajemen sebuah 

UKM tersebut diperlukan sistem laporan yang menunjukan perkembangan baik 

buruknya UKM. Salah satu fungsi dari sistem laporan UKM tersebut adalah untuk 

mengetahui jumlah anggota dari masing-masing cabang, mengetahui jumlah 

anggota yang mengikuti ujian kenaikan tingkat, mengetahui pengeluaran dan 

pemasukan keuangan. 

Laporan merupakan  keterangan maupun informasi yang berasal dari data yang 

valid, berdasarkan fakta, serta dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Dari 

definisi laporan serta apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang sistem informasi 

unit kegiatan mahasiswa, laporan sistem informasi unit kegiatan mahasiswa tersebut 

dibagi menjadi enam bagian laporan. Enam bagian laporan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Laporan Anggota. 

Laporan tersebut berisikan tentang hasil dari pengumpulan data yang bersumber 

dari data anggota ukm yang telah terdaftar di UKM Taekwondo. Data anggota 
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tersebut di antaranya adalah data anggota yang mendaftar pada ukm taekwondo 

pada tiap tahunnya. 

2. Laporan Presensi. 

Laporan tersebut berisikan tentang hasil dari pengumpulan data yang bersumber 

dari  data kehadiran semua angggota dari setiap tempat latihan UKM taekwondo, 

baik per bulan maupun per tahun. Data kehadiran tersebut diantaranya adalah data 

kehadiran, nim, nama dan jumah kehadiran. 

3. Laporan Ujian Kenaikan tingkat (UKT ) 

Laporan tersebut berisikan tentang hasil dari pengumpulan data yang bersumber 

dari data ujian kenaikan tingkat di UKM taekwondo. Data ujian kenaikan tersebut di 

antaranya adalah data angggota seperti nama anggota, data sabuk/geup sebelum dan 

sesudah ujian kenaikan, asal dojang/tempat latihan, data hasil dari ujian kenaikan. 

4. Laporan Turnament Antar Cabang (TAC)  

Laporan tersebut berisikan tentang hasil dari pengumpulan data yang bersumber 

dari  data turnament antar cabang yang ada  di UKM taekwondo. Data turnament 

antar cabang tersebut di antaranya adalah data anggota yang mengikuti turnament 

antar cabang, sabuk/geup yang dipertandingkan, cabang dari masing-masing 

anggota, hasil dari turnament antar cabang.  

5. Laporan Keuangan  

Laporan tersebut berisikan tentang hasil dari pengumpulan data yang 

bersumber dari data keuangan yang ada di UKM taekwondo. Data keuangan 

tersebut di antaranya adalah dana pendaftaran, dana iuran, dana LEM.U,DPM.U 

bulan, tahun, jumlah pemasukan, penggunaan dana, harga, jumlah unit, jumlah 

pengeluaran, saldo awal,saldo akhir. 

6. Laporan Prestasi 

Laporan tersebut berisikan tentang hasil dari pengumpulan data yang bersumber 

dari data prestasi yang ada di UKM taekwondo. Data prestasi tersebut di antaranya 

adalah foto,nama acara,tanggal acara, nama prestasi. 
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2.2 Sumber Pustaka 

Sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo universitas islam Indonesia 

dilakukan tinjauan pustaka pada beberapa sumber pustaka yang menjadi sumber 

referensi oleh penulis. 

Budioyono (2014), pada tugas akhir yang berjudul “Sistem informasi Unit 

Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Universitas Gadjah Mada” yang menjelaskan sistem 

yang berjalan masih bersifat manual. Cara pendaftaraan anggota baru yang digunakan 

pada UKM sepak bola UGM masih menggunakan cara manual. Mahasiswa yang 

ingin mendafatar harus datang pada acara Gelanggang Expo untuk kemudian mengisi 

kertas formulir pendafataran yang telah disediakan. Proses penyimpanan data masih 

menggunakan Microsoft excel. Informasi tentang jadwal latihan masih dilakukan 

secara manual yaitu dengan memberitahukan melalui papan pengumuman. Informasi-

informasi yang berkaitan dengan profil UKM, jadwal pertandingan, dokumentasi 

kegiatan, galeri foto, data anggota, dan data kepengurusan belum ada media 

komunikasi yang memberikan informasi tersebut kepada anggota UKM Sepak Bola. 

Buana (2014),  pada tugas akhir yang berjudul “Sistem informasi Unit Kegiatan 

Mahasiswa Taekwondo Universitas Gadjah Mada” yang menjelaskan sistem yang 

berjalan masih bersifat manual. Penyebaran informasi-informasi terkait UKM 

taekwondo masih dilakukan melalui media publikasi seperti poster, leaflet. 

Informasi-informasi yang berkaitan dengan UKM taekwondo seperti profil UKM 

Taekwondo, prestasi-prestasi yang diraih, dokumentasi kegiatan, data keanggotaan 

UKM melalui media social facebook ataupun twitter. Cara pendaftaraan anggota baru 

yang digunakan pada UKM Taekwondo UGM masih menggunakan formulir 

pendaftaran. Calon anggota yang ingin mendaftar harus datang ke tempat sekretariat 

UKM Taekwondo. Pendafataran ujian kenaikan tingkat masih bersifat manual. Proses 

penyimpanan data masih menggunakan Microsoft excel.  

Astari (2012), pada tugas akhir yang berjudul “Sistem Informasi Pendaftaran 

Anggota dan Penjadwalan Taekwondo di Sukabumi berbasis web” yang menjelaskan 

sistem yang berjalan masih bersifat manual. Cara pendaftaraan  anggota baru yang 
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digunakan masih menggunakan cara manual membuat calon anggota harus datang 

langsung ke tempat latihan. Penjadwalan yang tidak terstrukur juga mengakibatkan 

anggota tidak tepat waktu datang untuk latihan. 

Tabel 2. 1 Perbandingan Tugas Akhir 

No Kriteria Tri 

Budioyono 

(2014) 

 

Putri Buana  

(2014) 

 

Vivi 

Astari(2012) 

1 Judul Sistem 

informasi 

Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa 

Sepak 

Bola 

Universitas 

Gadjah Mada 

 

Sistem 

informasi 

Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa 

Taekwondo 

Universitas 

Gadjah 

Mada 

 

Sistem 

Informasi 

Pendaftaran 

Anggota dan 

Penjadwalan 

Taekwondo 

di Sukabumi 

berbasis web 

2 Fitur Pendaftaraan 

online, 

pengelolaan 

data 

pendaftar 

Pendaftaran 

online, 

pendaftan 

ujian 

kenaikan 

tingkat, 

penyebaran 

informasi 

Pendafataran 

online, 

pengelolaan 

data anggota, 

penjadwalan 

3 Bahasa  

Pemograman 

PHP PHP PHP 

4 Data base MySQL MySQL MySQL 

5 Frame work CodeIgniter - - 

  

 Berdasarkan tabel perbandingan yang ditunjukan pada Tabel 2.1 maka 

terdapat perbedaan terhadap tugas akhir dari masing-masing penulis. Perbedaan 

terletak pada fitur dan ruang lingkup dari masing-masing penelitian yang telah 
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dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Budioyono memiliki ruang lingkup 

UKM sepak bola dan memiliki fitur Pendaftaraan online, pengelolaan data pendaftar 

dan memakai Framework CodeIgniter. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tri 

Budioyono belum memiliki pengelolaan jadwal latihan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Astari memiliki ruang lingkup Taekwondo 

di Sukabumi dan memiliki fitur Pendafataran online, pengelolaan data anggota, 

penjadwalan tingkat tetapi tidak menggunakan framework CodeIgniter.Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Vivi Astari belum memiliki pendaftan ujian kenaikan.  

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Buana. Maka 

penelitian yang dilakukan oleh Putri Buana memiliki ruang lingkup UKM taekwondo 

dan memiliki fitur Pendaftaran online, pendaftan ujian kenaikan tingkat, penyebaran 

informasi, tetapi tidak menggunakan framework CodeIgniter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


