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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan pesat, hal ini

dapat dilihat pada semakin banyaknya fasilitas penyedia layanan informasi

yang menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat

luas dalam mengakses berita ataupun informasi lainnya. Dengan

berkembangnya teknologi informasi saat ini juga dapat memudahkan

pengguna di berbagai bidang, salah satunya adalah dapat memudahkan

calon peserta didik untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran

sekolah.

Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami perombakan aturan

mengenai sistem zonasi, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan

tujuan supaya calon peserta didik dapat memilih sekolah yang jarak

radiusnya dekat dengan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi saat ini

masih menuai Pro dan Kontra karena mengharuskan calon peserta didik

untuk menempuh pendidikan khususnya di sekolah-sekolah SMA yang

memiliki radius terdekat dari rumahnya. Walaupun calon peserta didik bisa

memiliki opsi maksimal tiga sekolah dan dengan catatan sekolah tersebut

masih memiliki kuota serta masih berada dalam wilayah domisili calon

peserta didik tersebut.

Namun, Peraturan pendidikan seperti ini terasa merepotkan bagi

sebagian calon peserta didik dan orang tua dari calon peserta didik, kurang
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meratanya informasi yang tersebar membuat calon peserta didik

kebingungan untuk mencari di mana letak sekolah SMA di Kota Semarang

yang masih masuk dalam wilayah tempat tinggal mereka. Sedangkan

sangat tidak efisien saat akan mendaftar jika calon peserta didik harus

mencari informasi secara manual atau datang langsung ke sekolah satu ke

sekolah yang lainnya untuk mendapat informasi bahwa sekolah itu masuk

dalam wilayah tempat tinggalnya atau tidak.

Adanya perubahan cara memilih lokasi sekolah yang sudah mulai

diterapkan hampir di seluruh Indonesia, tentunya Kota Semarang juga

merupakan salah satu Kota yang menerapkan sistem zonasi dalam

penentuan jarak sekolah dengan daerah dari domisili calon peserta didik.

Maka dari itu perlunya dirancang dan dibuat sebuah sistem bagi para calon

peserta didik jenjang SMA di Kota Semarang, sebuah sistem informasi

atau website yang dapat memberikan infomasi secara detail mengenai

letak geografis sekolah-sekolah yang tersebar diseluruh Kota Semarang,

cara pemilihan sekolah yang tepat sesuai wilayah tempat tinggal, informasi

serta gambaran mengenai calon sekolahnya serta informasi mengenai apa

saja yang perlu disiapkan saat akan mendaftar di salah satu sekolah

tersebut.

Dengan dukungan sistem komputerisasi, penyebaran informasi

yang sebelumnya belum tersebar merata sampai di daerah-daerah pinggir

yang rentan akan kesalahfahaman dan kurang tepatnya informasi yang

tersebar, dapat mengubah segalanya menjadi lebih mudah baik bagi pihak
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sekolah yang ingin menyebarkan informasi terkait sistem zonasi maupun

kepada calon peserta didik yang akan mencari sekolah.

Penggunaan Application Programming Interface (API) Google

yang dapat menampilkan peta lokasi sekolah dan disertai dengan sarana

teknologi modern, tepat dan akurat. Sebelum itu kita harus memahami apa

itu Google Maps API terlebih dahulu, Google Maps API adalah fungsi

fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google Maps agar Google

Maps bisa di integrasikan kedalam Web atau aplikasi yang sedang buat

(Candra Adi Putra : 2012). Dengan memanfaatkan fungsi dari API Key

Google kita bisa membuat sistem informasi yang memudahan untuk

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas dan

memudahkan para calon peserta didik beserta orang tua dari calon peserta

didik untuk mengakses segala informasi terkait dengan data sekolah.

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan

penelitian ini dengan mengangkat sebuah judul yaitu: “Pemanfaatan API

Google Maps Untuk Pemetaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota

Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat

dirumuskan bahwa permasalahannya adalah bagaimana cara membuat

sebuah penyebaran informasi mengenai pemetaan sekolah secara merata

dengan menggunakan sistem informasi yang memanfaatkan API Google
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Maps untuk dapat diakses calon peserta didik, orang tua maupun seluruh

masyarakat kapanpun dan di manapun.

1.3 TUJUAN  DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi pemetaan

lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang dengan

memanfaatkan API Google Maps yang dapat membantu sekolah dalam

menginformasikan kepada calon peserta didik untuk mengetahui pemetaan

letak tempat tinggal yang masih satu zonasi dengan sekolah. Dari

penelitian ini juga dapat diperoleh manfaat mengenai mudahnya sekolah

memberikan informasi kepada calon peserta didik yang akan mendaftar

sesuai dengan letak geografis antara sekolah dan tempat tinggal calon

peserta didik.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Sekolah

Manfaat bagi sekolah adalah pembuatan sebuah website yang

menyediakan informasi yang nantinya akan memudahkan pihak

sekolah untuk memberikan informasi-informasi terkait letak geografis

sekolah menggunakan API Google Maps yang diharapkan dapat

mempermudah proses penerimaan siswa didik baru yang sesuai

dengan wilayah tempat tinggal calon peserta didik serta memberikan

informasi lain terkait profil sekolah dan informasi lainnya.
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b) Bagi Calon Peserta Didik/Masyarakat

Manfaat dari tersedianya sistem informasi mengenai pemetaan

sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang bagi calon peserta

didik adalah memudahkan calon peserta didik/masyarakat untuk

mendapatkan informasi terkait sekolah mana saja yang masuk dalam

zonasi wilayah tempat tinggal mereka, memudahkan calon peserta

didik untuk mengetahui profil sekolah dan sebagai media yang

memudahkan calon peseta didik untuk mengakses informasi syarat

penerimaan siswa disekolah tersebut.

c) Bagi Unisbank

Manfaat penelitian ini bagi unisbank adalah untuk membantu

menambah bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai rujukan

penelitian selanjutnya. Dapat juga dijadikan tolak ukur keberhasilan

akademik mahasiswa yang diharapkan supaya siap terjun ke

masyarakat dan tentunya mahasiswa yang siap kerja.

d) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah dapat menambah

wawasan bagi peneliti tentang bagaimana merancang dan membuat

website yang menyuguhkan informasi-informasi akurat mengenai

pemanfaatan API Google Maps sebagai penentu letak geografis

sebuah sekolah di wilayah Kota Semarang serta sebagai sarana untuk

menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa
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kuliah. Dan sebagai sarana untuk menuangkan gagasan serta ide-ide

yang telah terancang kedalam bentuk laporan yang tersusun secara

sistematis.

1.4 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian

yang dirangkum melalui metode pengumpulan data, jenis data yang

digunakan serta metode pengembangan sistem.

1.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data real dengan obyek Sekolah Menengah Atas

(SMA) di Kota Semarang yang diperoleh dari Dinas Pendidikan

Kota Semarang yang bertempat Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh,

Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.4.2 Jenis Data

Metode pengelompokan jenis data yang akan digunakan oleh

peneliti bersifat deskriptif (kualitatif), di mana pengumpulan data-

data mengenai SMA di Kota Semarang akan dianalisa lalu peneliti

akan merancangnya ke dalam sebuah sistem. Teknik pengumpulan

data-data juga akan didasari oleh studi pustaka seperti jurnal atau

dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian yang peneliti

kerjakan, termasuk dengan survei atau mendatangi objek penelitian

serta melalukan wawancara dengan pihak terkait.
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1.4.3 Metode Pengembangan Sistem

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Waterfall

atau metode penelitian yang berkonsep seperti air terjun. Urutan

metode Waterfall adalah mengerjakan sistem secara berurutan,

dapat dijelaskan jika saat pengerjaan sistem terdapat kendala pada

langkah pertama maka peneliti tidak dapat melanjutkan ke tahap

kedua dan tahap selanjutnya. Metode Waterfall dapat juga

merupakan sebuah penelitian dimana setiap output dari aliran

sistem yang di rancang merupakan input yang digunakan pada

tahap-tahap selanjutnya (Kristanto, 2004). Metode waterfall

digambarkan pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Metode Waterfall
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Peneliti akan mengelompokkan semua pembahasan yang ditulis

menjadi menjadi beberapa bab yang bertujuan untuk memudahkan serta

memahami isi dari penelitian.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelum adanya penelitian ini dan menghubungkan

dengan masalah-masalah yang dihadapi untuk penelitian saat ini.

BAB III: ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM

Pada bab tiga menjelaskan tentang analisa dan perancangan

Pemanfaatan API Google Maps untuk Pemetaan Sekolah

Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang

BAB IV: IMPLEMENTASI

Bab ini membahas mengenai implementasi rancangan dari sistem

atau aplikasi web yang telah dibuat secara keseluruhan.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pengujian fungsional dan operasional sistem,

untuk memastikan sesuai dengan rancangan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN
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Bab terakhir dari pembahasan yang di kerjakan oleh peneliti berisi

tentang kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh proses

penelitian. Saat pengambilan kesimpulan sudah di paparkan maka

dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada

dalam penelitian yang dikerjakan sudah terjawab serta tujuan

penelitian tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Apabila ada

permasalahan yang belum dapat terselesaikan, maka menjadi saran

untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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