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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seni beladiri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara 

seseorang mempertahankan atau membela diri. Semakin lama maka 

perkembangan beladiri semakin maju dan semakin berkembang. Di Indonesia 

mempunyai berbagai macam seni beladiri contohnya beladiri Pencak Silat, 

Taekwondo, Karate dan lain sebagainya. Semakin banyak kompetisi dan 

perguruan beladiri yang muncul dan mulai menunjukkan eksistensinya di Negeri 

ini. 

Kompetisi dalam hal ini berarti persaingan antara individu atau kelompok 

untuk memperebutkan suatu kejuaraan atau suatu tujuan tertentu demi 

memperoleh kebutuhannya atau sekedar mengasah kemampuan diri. Kompetisi 

dapat berakibat positif atau negatif bagi salah satu pihak atau bahkan berakibat 

negatif bagi keduanya.  

Banyaknya informasi tentang kompetisi beladiri yang masih simpang siur, 

beasal dari sumber yang kurang terpercaya serta tidak dalam satu aplikasi serta 

kurangnya promosi dari berbagai perguruan Pencak Silat, Taekwondo, Karate 

yang tersedia membuat banyak atlet ragu dan malas untuk mengikuti kompetisi 

dan ikut bergabung dengan perguruan beladiri tersebut. Dengan adanya 

perkembangan teknologi, maka penulis ingin memudahkan banyak atlet untuk 

melihat sistem informasi kompetisi beladiri berbasis website yang terstruktur, 

berasal dari sumber yang terpercaya dan dalam satu aplikasi yang dapat di akses 

dengan mudah serta memudahkan banyak orang yang ingin bergabung dengan 

perguruaan beladiri. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana memberikan informasi tentang perguruan beladiri meliputi 

Pencak Silat, Taekwondo dan Karate di Kabupaten Kudus. 
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2. Bagaimana cara bergabung dengan perguruan beladiri Pencak Silat, 

Taekwondo dan Karate di Kabupaten Kudus. 

3. Bagaimana memberikan informasi mengenai kompetisi beladiri berbasis 

website. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penyusunan laporan ini penulis membatasi masalah atau ruang 

lingkup penulis pada hal-hal mengenai informasi perguruan dan kompetisi beladiri 

berbasis website sebagai berikut : 

1. Sistem hanya menyediakan informasi tentang kompetisi beladiri Pencak Silat, 

Taekwonda dan Karate di Provinsi Jawa Tengah, 

2. Sistem hanya menyediakan informasi tentang perguruan beladiri Pencak Silat, 

Taekwondo dan Karate di Kabupaten Kudus, 

3. Program yang digunakan untuk perancangan website adalah bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. 

 

1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membangun sistem website tentang informasi kompetisi beladiri. 

2. Untuk memberikan informasi tentang perguruan beladiri Pencak Silat, 

taekwondo dan karate di Kabupaten Kudus 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah atlet dalam hal mencari informasi kompetisi beladiri Pencak 

Silat, taekwondo dan karate di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Mempermudah user mengetahui informasi perguruan beladiri Pencak Silat, 

taekwondo dan karate di Kabupaten Kudus. 

3. Menjangkau lebih banyak atlet disetiap daerahnya. 

 


