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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah yang mendefinisikan ruang lingkup 

penelitian tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

tugas akhir, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan 

tugas akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan saran utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat 

akan pendidikan. Untuk itu sekolah harus berada pada posisi yang strategis dan 

tersebar merata di seluruh daerah khususnya di Kota Bandung. 

Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menerapkan Sistem PPDB (Penerimaan 

Peserta Didik Baru) berdasarkan sistem rayonisasi. Sistem rayon yang dimaksud di 

sini adalah peserta didik diharuskan memilih atau mendaftar sekolah sesuai dengan 

alamat rumah terdekat atau berada dalam rayon tersebut. Tujuan Dinas Pendidikan 

Kota Bandung menerapkan sistem ini untuk pendistribusian peserta didik atau siswa 

agar lebih merata, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan tidak favorit. 

Tujuan lainnya adalah mengurangi kemacetan akibat siswa harus berangkat sekolah 

yang jauh dari domisili rumah atau berbeda rayon. 

Sistem pendidikan berdasarkan rayon juga diterapkan oleh beberapa negara, 

seperti Jepang, dan Amerika. Di Jepang, sistem rayon berlaku mulai dari SD hingga 

SMA. Kualitas pendidikan sekolah negeri di semua rayon sama, dalam arti fasilitas 

sekolah, bangunan sekolah, tenaga pengajar dengan persyaratan yang sama (guru 

harus memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board setiap 

prefektur atau daerah). Oleh karena itu, mutu siswa SD dan SMA di Jepang yang 

bersekolah di sekolah negeri dapat dikatakan sama, sebab Menteri Pendidikan 

mengondisikan kualitas di semua sekolah. Sedangkan sistem pendidikan di Amerika 
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tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di Jepang. Sistem rayon di Amerika bahkan 

mempengaruhi harga jual properti di sekitar pusat pendidikan atau sekolah.  

Perkembangan wilayah pemukiman dan jumlah penduduk yang terus 

meningkat menimbulkan beberapa masalah di antara daya tampung sekolah terbatas, 

jalur akses menuju sekolah sulit dan membingungkan, fasilitas pendukung akademis 

dan non akademis, dan lain-lain. Kondisi seperti ini yang telah disebutkan di atas 

adalah informasi yang sangat penting bagi masyarakat Kota Bandung khususnya 

calon siswa-siswi yang akan masuk SMAN yang mereka tuju. Untuk itu informasi 

sarana dan prasarana pendidikan masyarakat khususnya calon siswa-siswi SMAN di 

Kota Bandung. 

Pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu 

permasalahan di atas. Dengan adanya SIG distribusi siswa sekolah ini, selain 

membantu tersedianya sarana informasi bagi masyarakat Kota Bandung. SIG berguna 

sebagai analisa perencanaan dan pendistribusian dalam proses pembangunan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, karena SIG mempunyai kemampuan 

analisis keruangan maupun waktu sehingga teknologi ini dipakai dalam proses 

perencanaan.  

Hasil akhirnya diharapkan mampu menjadi sarana informasi masyarakat dan 

rekomendasi pihak terkait untuk meningkatkan layanan pendidikan di wilayah Kota 

Bandung. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendistribusian siswa sekolah di wilayah Kota Bandung. 

2. Bagaimana membangun SIG distribusi siswa sekolah yang mudah diakses 

oleh masyarakat. 



I-3 
 

3. Bagaimana membangun SIG dari data-data yang ada sehingga diperolehan 

analisa pendistribusian siswa yang hasilnya bisa menjadi rekomendasi 

peningkatan layanan pendidikan. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Dengan kondisi yang ada saat ini, maka maksud dibuatnya Sistem Informasi 

Geografis Distribusi Siswa SMAN di Kota Bandung yaitu untuk merancang dan 

mengimplementasikan sistem yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem yang mendukung proses bisnis yang diinginkan Dinas 

Pendidikan Kota Bandung. 

2. Membangun Sistem Informasi Geografis pendistribusian siswa SMAN di 

wilayah Kota Bandung sehingga bisa menjadi sarana informasi bagi 

masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. 

3. Menampilkan grafik pendistribusian siswa. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang terdapat dalam  pembangunan Sistem Informasi 

Geografis Distribusi Siswa SMAN di Kota Bandung yaitu: 

1. Objek dalam proyek akhir ini adalah wilayah Pemerintahan Kota Bandung. 

2. Bahan analisa berupa data sekunder yang tersedia pada instansi terkait. 

3. Parameter yang digunakan dalam analisa antara lain jumlah sekolah, peta 

sekolah, alamat sekolah, jumlah daya tampung siswa sekolah, alamat siswa,  

dan lain-lain. 

4. Data siswa yang digunakan hanyalah siswa didik baru periode 2015 
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1.5 Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam laporan ini adalah metode Kualitatif yaitu 

metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau kelompok yang dapat diamati. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Interview 

Interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

2. Observasi 

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan proses yang terjadi di lapangan. 

3. Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka yaitu suatu metode penulisan dengan melakukan 

pengambilan data guna mendapatkan teori dengan membaca buku-buku 

atau sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini. 

 

 

1.6 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall 

Dalam menerapkan konsep yang sedang dikembangkan yaitu Sistem 

Informasi Geografis Distribusi Siswa SMAN di Kota Bandung, metode yang tepat 

untuk menghasilkan sistem aplikasi yang dapat bekerja secara optimal yaitu 

menggunakan metode waterfall. Alasan memakai metode ini adalah karena metode 

waterfall mempunyai tahapan pengembangan sistem yang terstruktur. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menggunakan metode 

waterfall adalah sebagai berikut : 
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1. Analisis Sistem 

Analisis merupakan tahap analisa terhadap hal-hal yang diperlukan dalam 

pembangunan perangkat lunak. 

2. Perancangan (design) 

Perancangan merupakan tahap penerjemahan dari keperluan data atau 

penggambaran perangkat lunak yang akan dibangun. 

3. Pengkodean (coding) 

Pada tahap ini dilakukan proses menerjemahkan dari keperluan data atau 

pemecahan masalah yang telah dirancang kedalam bahasa pemrograman 

komputer. 

4. Pengujian (testing) 

Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah uji coba 

terhadap program tersebut. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini terbagi 

dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, Membahas mengenai latar belakang masalah tugas akhir, 

rumusan masalah tugas akhir, maksud dan tujuan tugas akhir, batasan 

masalah tugas akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir. 

BAB II Landasan Teori, berisi uraian tentang teori-teori yang mendukung dalam 

mengerjakan tugas akhir. 

BAB III Analisis, pada bab ini berisi bahasan tentang analisis sistem dan 

pengolahan data disertai dengan deskripsi mengenai proses-proses yang 

ada dalam sistem tersebut melalui Usecase, skenario Usecase, Class 

Diagram tahap analisis, serta Sequence Diagram yang digunakan. 
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BAB IV Perancangan Sistem, Bab ini membahas tentang Class Diagram, 

rancangan Database, serta menampilkan rancangan antarmuka yang 

akan dibangun. 

BAB V Implementasi, bab ini akan membahas mengenai lingkungan 

implementasi, pengujian aplikasi, dan tampilan antar muka aplikasi. 

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil tugas akhir.  


