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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi sangat cepat telah membawa manusia 

memasuki kehidupan yang berdampingan dengan informasi dan teknologi itu 

sendiri yang berdampak pada sebagian orang untuk meninggalkan proses 

penelusuran informasi secara manual yang diinginkan. Teknologi informasi 

yang telah berkembang saat ini dapat mengelola informasi yang dilakukan 

secara lebih aktual dan optimal. Pengguna teknologi informasi bertujuan untuk 

mencapai efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi, yang 

ditunjukan dengan kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian 

dan keakuratan informasi. 

smartphone sebagai salah satu alat teknologi komunikasi dan informasi 

yang selaras dengan kebutuhan manusia saat ini. Pada awal tahun 90-an, 

smartphone hanya digunakan untuk sekedar sms atau melakukan panggilan, 

tetapi saat ini dapat melakukan yang jauh lebih dari itu. Smartphone sangat 

digemari karena fitur yang sangat menarik dan harga yang terjangkau. Fitur 

seperti GPS (Global positioning System) yang ditawarkan dapat memanfaatkan 

sebagai media untuk memudahkan pengguna melihat ataupun menentukan 

letak lokasi geografi di permukaan bumi. 

Sistem informasi geografi (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, 
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memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data 

geografi (Irwansyah, 2013). Selain itu SIG memberikan informasi yang 

diperoleh melalui pengenalan objek pada citra satelit sebagai data primer yang 

dipadukan dengan peta – peta tematik sebagai data sekunder. Dalam kasus ini, 

sistem satelit yang digunakan adalah GPS (Global Positioning System). 

Penggunaan data geografis ini diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah disegala bidang, dalam bidang pendidikan SIG dapat digunakan untuk 

memetakan pendidikan sekolah. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Permendikbud, 2016). Pendidikan di Kabupaten Cilacap berjumlah cukup  

banyak dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Tercatat terdapat 

SD, SMP, dan SMA Negeri yang terdapat di Cilacap sudah mencapai 1,093 

sekolah. Yang terdiri dari 983 SD Negeri, 89 SMP Negeri, dan 21 SMA Negeri 

(http://referensi.data.kemdikbud.go.id, 2017). Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Cilacap telah menganjurkan setiap sekolah memiliki 

website. Meskipun telah memiliki website sebagai media informasi yang 

mampu diakses secara global, namun informasi – informasi yang ditampilkan 

dalam website tersebut bersifat umum, belum mampu menggambarkan secara 

detail mengenai letak sekolah, profil sekolah, dan fasilitas sekolah. Sehingga 
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informasi yang didapatkan oleh masyarakat khususnya calon siswa masih 

terbatas. 

Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Geografi Pemetaan 

Pendidikan Sekolah SD, SMP, dan SMA Negeri berbasis Android di 

Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mencari 

informasi mengenai sekolah dengan detail serta memudahkan dalam 

mengindentifikasi lokasi sekolah. Sehingga masyarakat tidak perlu datang 

langsung ke sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah yang ada 

di Kabupaten Cilacap. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditentukan 

rumusan masalahnya yaitu : 

1. Belum adanya sistem informasi geografi pendidikan sekolah SD, SMP, 

dan SMA Negeri di Kabupaten Cilacap berbasis android. 

2. Tidak adanya informasi secara detail sekolah pada masing-masing 

sekolah agar bisa menarik masyarakat. 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini dilakukan beberapa 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang disajikan dalam aplikasi ini meliputi Nama sekolah, 

alamat sekolah, nomor telepon sekolah, kepala sekolah, fasilitas 

sekolah , foto dan lokasi sekolah. 
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2. Data pendidikan sekolah mencakup data SD, SMP, dan SMA Negeri 

di Kabupaten Cilacap. 

3. Jenis perangkat lunak yang dibentuk merupakan jenis aplikasi 

smartphone dan sistem operasi yang digunakan adalah android, 

khususnya android versi 4.1 (KitKat) atau versi setelahnya. 

4. Data  pendidikan berdasarkan data dari masing-masing sekolah dan 

Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Cilacap. 
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