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Sistem Informasi Geografis
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Malang
Email: putra.boqiehteam@gmail.com
ABSTRAK

Tugas Akhir ini membahas tentang aplikasi yang menampilkan lokasi-lokasi dan informasi
sekolah menengah atas dan kejuruan sebagai media infomasi bagi user. Permasalahan yang
mendasari Tugas Akhir ini adalah sulitnya mendapat informasi detail dari sekolah dan fasilitasfasilitas yang membantu siswa setelah menghadapi ujian nasional.Perlu adanya sistem yang dapat
mempermudah menemukan lokasi sekolah-sekolah yang ada di kota malang. Dengan adanya
pengguna internet yang terus bertambah banyak saat ini, dibuatlah aplikasi yang berbasis
GIS.Aplikasi Tugas Akhir ini akan membantu user mendapatkan informasi mengenai lokasi-lokasi
dan informasi sekolah. Informasi yang disajikan detail, ringkas, dan lengkap sesuai kebutuan
user. Ditunjang fasiltias-fasilitas pendukung yang membantu siswa menyiapkan diri sebelum
menghadapi ujian nasional.
Kata Kunci: Informasi, Leaflet, Lokasi, Sekolah, Webgis.
1.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi internet saat
ini telah menghadirkan suatu sistem yang
sangat penting untuk membantu mencari
sebuah tata letak yang bertujuan untuk
mempermudah mendapatkan informasi data
dari sebuah tempat sekolah, gedung, instansi
pemerintah dan lain sebagainya. Sistem ini
disebut sistem informasi geografis atau
Geographic Information System (SIG).
Teknologi SIG tersebut dapat dibangun
dengan berbasis Web dimana di dalamnya
dapat memberikan visualisasi berserta
informasi.
Dan
Sekolah
Menengah
merupakan objek yang sangat vital bagi
sebagian besar siswa. Karena di dalam
proses belajar mengajar sekolah menengah
inilah nantinya siswa dituntut untuk memilih
potensi diri yang akan berdampak besar
untuk masa depannya.
Masalah yang timbul sejalan dengan
perubahan waktu adalah banyak sekali orang
tua mengalami kesulitan dalam menentukan
kemana anaknya akan disekolahkan. Dari
kurangnya pengetahuan mengenai jurusan
atau tipe sekolah, status sekolah dan
informasi lainnya mengenai sekolah-sekolah
menengah atas/kejuruan di kota Malang.
Akibat yang muncul dari permasalahanpermasalahan tersebut adalah sebagian dari
orang tua menganggap dan berpikir bahwa
semua sekolah itu sama dan yang terpenting
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adalah anaknya melanjutkan sekolahnya.
Dan juga banyak sekali orang tua karena
kurangnya pengetahuan mengenai letak
sekolah-sekolah yang ada dikota malang
akhirnya menempatkan anaknya di sekolah
yang letaknya tidak jauh dari rumahnya.
Juga timbulnya akibat-akibat lainya sebagai
contoh adalah murid-murid salah dalam
memilih sekolah.
Dari banyaknya masalah-masalah
yang ada untuk itulah diusulkan pembuatan
sistem
informasi
geografis
sekolah
menengah atas/kejuruan yang berbasis
webgis. Kelebihan-kelebihan dari aplikasi
ini adalah dapat membantu pengguna untuk
menemukan sekolah-sekolah menurut apa
yang diinginkan dengan menggunakan
fasilitas filter dari sekolah itu sendiri seperti
tipe sekolah, status sekolah, kecamatan
tempat sekolah itu berada dimana seperti
yang telah disediakan. Yang diharapkan
dengan adanya sistem informasi geografis
ini orang pengguna memperoleh kemudahan
untuk mendapatkan semua informasi
mengenai letak sekolah menengah serta
sistem
yang
mempunyai
kelebihan
memberikan informasi terkait sekolah
seperti fasilitas, ektrakurikuler, akreditasi
serta informasi-informasi yang lainnya yang
dapat diakses kapan saja dan tanpa
mengunjungi setiap sekolah-sekolah yang
ada.

2.
a.

METODOLOGI PENELITIAN
Analisa Masalah
Semua Informasi yang berhubungan
mengenai profil dan detail pendidikan suatu
Sekolah Menengah Atas belum banyak
diketahui oleh kebanyakan orang tua yang
akan menyekolahkan anaknya, ditambah lagi
banyak berdirinya Sekolah-sekolah swasta
yang akhirnya menambah kebingungan
terhadap orang tua karena salah satu
penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan
akan sekolah-sekolah itu sendiri untuk
dijadikan bahan pertimbangan setiap orang
tua. Dan juga ada beberapa masalah lain
sebagai berikut:
1. Kesulitan menemukan lokasi sekolah
yang mengakibatkan orang tua
memilih sekolah yang terdekat dari
rumah untuk anaknya.
2. Kesulitan
dalam
menemukan
informasi lengkap, tipe sekolah, dan
jurusan Sekolah menengah Atas.
3. Terbatasnya informasi mengenai
pendalaman materi yang ada sekolahsekolah menengah atas/kejuruan.
Terbatasnya informasi berita seputar
sekolah di kota Malang.
Untuk mendapatkan informasi yang
lengkap mengenai ruko yang ada di Kota
Nganjuk, banyak masyarakat yang masih
merasa bingung. Pemilihan ruko yang sesuai
dengan yang diharapkan sangat berpengaruh
terhadap keberuntungan yang akan dicapai,
sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang
akan
membantu
masyarakat
dalam
mendapatkan informasi dan pengambilan
keputusan sesuai dengan kriteria-kriteria
yang ditentukan. Bagi penjual masih sulit
untuk menawarkan atau mempromosikan
ruko yang dimilikinya, sehingga saat ini
penjual harus memberitahu setiap orang
yang membutuhkan ruko. Begitupun dengan
Bappeda yang masih harus survey dari satu
tempat ke tempat yang lain tanpa adanya
masukkan dari masyarakat.
Solusi Pemecahan Masalah
Dengan sebab permasalahan diatas
orang tua yang ingin menyekolahkan
anaknya ke sekolah menjadi asal-asalan
dalam memilih. Padahal tingkat kesuksesan
seorang anak juga tergantung dari jurusan
yang dipilih saat sekolah. Banyaknya kasus
salah memilih tempat dalam menempuh
pendidikan menyebabkan anak-anak tidak
dapat berpikir dengan serius dan leluasa
didalam kelas karena perbedaan antara

kemampuan anak termasuk juga bakat
terpendam dan sekolah yang ditempuhnya.
Oleh karena itulah diusulkan suatu
informasi geografis yang berbasis web yang
bisa menampung informasi tentang sekolah
menengah atas dan sederajat menjadi
sumber informasi yang berguna dan
bermanfaat untuk setiap orang tua. Adapun
solusi yang ditawarkan adalah:
1. Menampilkan detail informasi dari
sekolah-sekolah
menengah
atas/kejuruan agar pengguna lebih
mengetahui seluk beluk mengenai
sebuah sekolah.
2. Adanya titik lokasi pada sistem yang
bertujuan memberikan informasi letak
sekolah.
3. Menampilkan fasilitas filter yang
mambantu pengguna untuk mencari
sekolah agar lebih mudah dan cepat.
4. Menampilkan
informasi
berita
mengenai
sekolah-sekolah
agar
mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada
di sebuah sekolah.
b.

Perancangan Sistem
Dalam perancangan sistem ini adalah
pembahasan mengenai desain sistem
informasi geografis sekolah menengah atas
dan sederajat.
Diagram Use Case
Pada gambar 1 digambarkan diagram
Use Case untuk perangkat lunak yang akan
dibangun.

Gambar 1. Diagram Use Case
Activity Diagram
Activity Diagram Login
Pada Activity Diagram ini dijelaskan
bagaimana Admin untuk mendapatkan hak
akses pada halaman admin harus melakukan
Login terlebih dahulu guna memberikan
keamanan pada
ystem dengan cara
mengisi username dan password yang telah
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disediakan. Jika berhasil Login disini
nantinya akan mengarahkan Admin ke
halaman Admin yang dapat memberikan hak
akses dalam mengolah data yaitu
menambah, menghapus dan mengubah data.
Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 2
dibawah ini.

rancangan class diagram untuk ystem ini
bisa dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini.

Gambar 4. Class Diagram Sistem Sekolah
Gambar 2. Activity Diagram Login
Activity Diagram Pada halaman Admin
Setelah Actor Admin melakukan
Login pada halaman yang telah disediakan
maka untuk selanjutnya Admin akan
dihadapakan pada halaman Admin. Pada
halaman Admin inilah actor Admin dapat
mengelola data dari sekolah-sekolah yaitu
admin diberikan fasilitas menghapus,
menambah, dan mengubah isi data-data
sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar 3. dibawah ini.

Gambar 3. Activity Diagram Pada halaman
Admin
Class Diagram
Class diagram digunakan untuk
menampilkan kelas-kelas dan paket-paket
didalam sistem. Diagram itu sendiri
membantu
pengembang
mendapatkan
struktur sistem sebelum code ditulis, dan
untuk memastikan bahwa ystem adalah
desain
terbaik.Class
Diagram
juga
menggambarkan keadaan atribut suatu
sistem sekaligus menawarkan fungsi untuk
memanipulasi keadaan tersebut.Adapun
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah membuat desain sistem pada
bab sebelumnya, maka tahapan selanjutnya
adalah
mengimplementasikan
dan
pembahasan program. Pada bab ini akan
dijelaskan mengenai implementasi sistem
informasi geografis sekolah menengah atas
dan kejuruan guna membantu pemilihan
sekolah di kota malang yang telah didesain
pada bab sebelumnya yaitu pada bab III.
a.

Spesifikasi Hardware dan Software
Berikut ini adalah spesifikasi sistem
yang digunakan untuk membuat Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi
Usaha Kuliner di Kota Nganjuk:
a. Komponen Perangkat Lunak
Laptop Lenovo G470
Processor Intel Core i3-2330
Memory 2GB
Ukuran Layar 14.0-inch WideScreen
Resolusi 1366 x 768
b. Komponen Perangkat Keras
Sistem Operasi
: Windows 7
Web Editor
: Notepad++
Web Browser
: Mozilla Firefox,
Google Chrome
Web Server
: XAMPP
Leaflet
: Leaflet versi
0.7.3
Pemrograman
: PHP
Database
: MySQL

b. Layout Program
Halaman Utama User

Halaman Beranda

Gambar 5. Halaman utama user.
User akan dihadapkan pada halaman
utama user (Home) saat pertama kali
memasuki sistem. Pada halaman ini user
diwajibkan memasukkan username dan
password untuk melakukan login. Untuk
user yang belum memiliki username dan
password bisa melakukan daftar terlebih
dahulu pada halaman yang telah disediakan
oleh sistem dengan mengklik tombol daftar.
Halaman Daftar user

Gambar 7. Halaman Beranda atau Tampil
Peta
Setelah melakukan proses login User
dihadapkan pada halaman beranda atau
halaman untuk menampilkan peta. Pada
halaman ini User bisa melihat detail dari
sekolah-sekolah menengah yang ada di kota
malang seperti titik koordinat, tempat
sekolah itu berada, nomor telpon dan
website resmi dari sekolah tersebut. Di
dalam halaman ini User juga bisa
memanfaatkan menu pendukung yang telah
kami sediakan seperti menu filter dan menu
cari atau Search dengan tujuan memudahkan
User mencari sekolah yang diinginkan.
Untuk mengetahui informasi mengenai
sekolah User menklik titik-titik yang ada di
peta.
Halaman Berita dan Infomasi

Gambar 6. Halaman Tambah User
Pada halaman ini sistem akan
menampilkan form pendaftaran untuk user
yang belum mendaftar agar nantinya User
bisa menggunakan semua fasilitas yang telah
disediakan oleh sistem. Di dalam form
pendaftaran
ini
User
diwajibkan
menginputkan data-data diri seperti nama
lengkap, tempat lahir, tanggal lahir,
username, password dan lain-lain. Informasi
yang telah diinputkan nantinya otomatis
akan tersimpan didalam database sistem.

Gambar 8. Halaman Berita
Di halaman lain kami juga
memberikan banyak fasilitas tambahan yang
bertujuan
untuk
membantu
siswa
menyiapkan diri sebelum memasuki bangku
sekolah. Fasilitas tambahan yang pertama
adalah halaman berita dan informasi. Di
dalam halaman ini user bisa melihat
informasi-informasi mengenai pendidikan di
kota malang. Tujuan khusus dari halaman ini
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adalah user mendapat pengetahuan lebih
sehingga siswa jauh lebih siap saat
menghadapi ujian yang diberikan oleh pihak
pemerintah maupun pihak sekolah
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah
dilakukan
analisis,
perancangan sistem, implementasi, dan
pengujian maka di dapat kesimpulan:
Dari pembahasan dan implementasi
sistem yang telah dilakukan, maka dapat
diambil kesimpulan antara lain sebagai
berikut:
1. Dengan adanya aplikasi sistem
informasi geografis sekolah menengah
atas dan kejuruan berbasis webgis ini
maka pengguna mendapat untuk
mendapatkan informasi mengenai letak
suatu sekolah yang berada di kota
malang dan juga detail lain dari
informasi sekolah.
2. Membantu
siswa
untuk
lebih
menyiapkan diri sebelum menghadapi
ujian yang diberikan oleh pemerintah
pusat maupun dari pihak sekolah

[5]

4.
a.

b.

Saran
Adapun saran untuk pengembangan
lebih lanjut dari aplikasi sistem informasi
geografis sekolah menengah atas dan
kejuruan ini adalah sebagai berikut:
1. Perubahan tampilan di setiap halaman
agar supaya lebih user friendly.
2. Adanya fitur-fitur baru agar pengguna
lebih nyaman dalam menggunakan
aplikasi ini.
3. Penambahan layout yang lebih flexible
bagi pengguna smartphone dan tablet.
4. Penambahan menu filter yang lebih
memudahkan user dalam mencari
keberadaan dari sebuah sekolah
5. Lebih banyaknya tugas dan materi agar
memudahkan siswa dalam menemukan
sumber mata pelajaran sebelum
menghadapi ujian nasional.
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