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Abstrak.Regulasi pemerintah terkait degan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018, dengan menerapkan Jalur
Zonasi diatur bahwa sekolah wajib memberikan prioritas kepada calon peserta didik yang
berada dalam domisili radius terdekat dengan letak sekolah. Untuk memudahkan instansi
terkait dan masyarakat dalam mendapatkan informasi sekolah yang terdekat dalam suatu
zona maka perlu dibuat suatu sistem informasi yang dapat menyajikan informasi
keberadaan atau lokasi sekolah tersebut. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan
sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau
koordinat geografi. SIG memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan
melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisis data.
Penelitian ini menerapkan formula haversine untuk pencarian lokasi terdekat,
GoogleMaps sebagai pembangung peta digital, dan dikembangkan berbasis mobile.
Kata kunci: zonasi, SIG, Google Maps
Abstract. Government regulations related to the new student admission system set out in the
Minister of Education and Culture Number 51 of 2018, by applying the Zoning Path are
regulated that schools must give priority to prospective students who are in the closest radius
of radius to the school location. To make it easier for relevant agencies and communities to
get the closest school information in a zone, an information system needs to be made that
can provide information on the whereabouts or location of the school. Geographic
Information System (GIS) is a system designed to work with data that is spatially referenced
or coordinate geographic coordinates. GIS has the ability to process data and carry out certain
operations by displaying and analyzing data. This study applies the Haversine formula for
locating nearby locations, Google Maps as a digital map builder, and developed based on
Android.
Keywords: zonasi, GIS, Google Maps
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat pemanfaatan teknologi informasi semakain berkembang
pula. Teknologi berbasis komputer, kini telah merambah hampir seluruh sisi kehidupan manusia. Berbagai
disiplin ilmu telah memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan teori-teori dan aplikasinya melalui
berbagai macam sistem informasi. Hal ini membuat Internet yang merupakan salah satu dari perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi menjadi sarana pendukung yang penting dalam segala bidang. Seiring
dengan perkembangan teknologi informasi, banyak sekali riset-riset/penelitian yang dilakukan untuk
mendorong timbulnya penemuan baru dalam dunia teknologi. Adapun salah satu penemuan tersebut adalah
Sistem Informasi geografis atau Geographic information system (GIS).
Berdasarkan Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018, dengan menerapkan Jalur Zonasi, sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona
terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kemudian
sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur
prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, Jalur Zonasi
tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).
Sistem yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggunakan aplikasi pengukuran jarak secara tepat, tetapi
masih mengacu Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten yang mengatur tentang zonasi
sekolah yang ditentukan oleh masing masing sekolah. Dengan sistem seperti sekarang ini ada kemungkinan
masih ada wilayah yang seharusnya masuk dalam wilayah zona, tetapi tidak tertulis dalam surat keputusan yang
sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tingkat kabupaten. Hal ini merugikan masyarakat yang ada pada wilayah
yang lebih dekat dengan zona yang sudah ditentukan dalam sistem lamayang digunakan saat ini.
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana merancang dan membuat Sistem
Informasi, Geografis penetimaan peserta didik baru berbasis mobile dengan menggunakan Google Maps API? 2)
Bagaimanakah Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu menentukan pemetaan dalam penerimaan
peserta didik baru melalui Jalur Zonasi ?
Tujuan Penulisan
Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membantu
menentukan pemetaan dalam penerimaan peserta didik baru melalui Jalur Zonasi. Penerapan Sistem Informasi
Geografis (SIG) berbasis mobile web merupakan salah satu langkah atau cara untuk membantu para orang tua
dan calon pendaftar dalam mengakses sekolah terdekat yang masuk dalam zonasi. Sistem ini dirancang agar
pengguna dapat mengakses dan mendapat informasi tentang zonasi sekolah dan informasi lain.
Manfaat Penelitian
Bagi pemerintah
Dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan informasi
kepada masyarakat tentang pemetaan lokasi sekolah dengan posisi tempat tinggal calon peserta didik baru
melalui siten zonasi.
Bagi masyarakat
Diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam pencarian informasi letak geografis dan navigasi lokasi sekolah
melalui zonasi terdekat melalui smartphone.
Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang Sistem Informasi Geografis (SIG)ndapat
membantu menentukan pemetaan dalam penerimaan peserta didik baru melalui Jalur Zonasi.
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2. LANDASAN TEORI
Sistem Informasi Geografis (SIG)
Sistem Informasi Geografis merupakan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem komputer,
yang dapat membuat manipulasi dan analisi terhadap data base yang bereferensi geografis untuk menghasilkan
suatu peta baru dan data atribut. Sistem Informasi Geografis merupakan unik, karena membutuhkan data spasial
yaitu berkaitan ruang atau lokasi riil pada permukaan bumi. SIG merupakan tools yang dapat mengelola
informasi geografis secara integrasi, dengan memodelkan kenampakan suatu permukaan bumi melalui suatu
layer dan dapat dilakukan tumpang susun (overlay) antara informasi
SIG yaitu suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya
manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui,
mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi
berbasis geografis”.
Model Data Dalam Sistem Informasi Geografis
Data digital geografis diorganisir menjadi dua bagian sebagai berikut:
a. Data Spasial
Data spasial adalah data yang menyimpan kenampakan permukaan bumi, seperti jalan, sungai, dan lain-lain.
Model data spasial dibedakan menjadi dua yaitu model data vektor dan model data raster. Model data vektor
diwakili oleh simbol-simbol yang didalam SIG dikenal dengan istilah feature, seperti feature titik (point), feature
garis (line) dan feature area (surface).

Gambar 1 Model Data Vektor
Model data raster merupakan data yang sangat sederhana, dimana setiap informasi disimpan dalam grid, yang berbentuk
sebuah bidang. Grid tersebut disebut dengan istilah pixel.

Gambar 2 Model Data Raster
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b. Data Non Spasial/Data Atribut:
Data non Spasial atau data atribut adalah data yang menyimpan atribut dari kenampakan permukaan bumi.
UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modelling Language) merupakan bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk mendesain dan
membantu pendeskripsikan sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang berorientasi objek. UML mencakup
berbagai masalah yang meliputi spesifiasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi berbagai jenis perangkat
lunak sistem, perangkat lunak non-sistem, dan model bisnis. Selain itu, dapat digunakan dalam pengembangan
berbagai tahapan, mulai dari anasisis kebutuhan sistem sampai implementasi sistem. UML memenuhi
persyaratan objek analisis dan desain karena termasuk diagram alernatif untuk menjelaskan statis properti,
penggunaan sistem atau komponen dan sistem arsitektur.
Google Map Service
Google Map Service adalah sebuah jasa peta global virtual gratis dan online yang disediakan oleh perusahaan
Google. Google Maps yang dapat ditemukan di alamat http://maps.google.com. Google Maps menawarkan peta
yang dapat diseret dan gambar satelit untuk seluruh dunia. Google Maps juga menawarkan pencarian suatu
tempat dan rute perjalanan.
Google Maps API adalah sebuah layanan (service) yang diberikan oleh Google kepada para pengguna untuk
memanfaatkan Google Map dalam mengembangkan aplikasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur
untuk memanipulasi peta, dan menambah konten melalui berbagai jenis services yang dimiliki, serta
mengijinkan kepada pengguna untuk membangun aplikasi enterprise di dalam websitenya.
Pengguna dapat memanfaatkan layanan-layanan yang ditawarkan oleh Google Maps setelah melakukan
registrasi dan mendapatkan Google Maps API Key. Google menyediakan layanan ini secara gratis kepada
pengguna di seluruh dunia.
Global Positioning System (GPS)
GPS atau Global Positioning System, merupakan sebuah alat atau sistem yang dapat digunakan untuk
menginformasikan penggunanya dimana lokasinya berada (secara global) di permukaan bumi yang berbasiskan
satelit. Data dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital. Dimanapun pengguna tersebut berada,
maka GPS bisa membantu menunjukan arah. Layanan GPS ini tersedia gratis.
Awalnya GPS hanya digunakan hanya untuk kepentingan militer, tapi pada tahun 1980-an dapat digunakan
untuk kepentingan sipil. GPS dapat digunakan dimanapun juga dalam 24 jam. Posisi unit GPS akan ditentukan
berdasarkan titik-titik koordinat latitude dan longitude.
Geolocation
Geolocation adalah sebuah cara untuk mengetahui suatu lokasi di dunia. Ada beberapa metode untuk
menemukan lokasi, yaitu dengan IP address, sambungan wireless atau BTS, dan dedicated GPS atau embeded
GPS pada telepon seluler. Geolocation menggunakan data koordinat latitude dan longitude yang dimiliki oleh
komputer atau telepon seluler.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Pengumpulan Data
3.1.1
Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi tempat penelitian yaitu Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten serta melakukan pencatatan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti nama
sekolah, nss, alamat, jumlah daya tampung siswa.
3.1.2
Studi Literatur
Studi literatu adalah metode pengumpulan data dengan membaca buku referansi atau dokumentasi yang
berhubungan dengan penelitian tentang sistem informasi geografis dan pemetaan sekolah. Dalam hal ini juga
dilakukan browsing untuk mencari data atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Studi
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pustaka yang dilakukan adalah dengan penelaahan sumber pustaka yang relevan, digunakan untuk
mengumpulkan data informasi yang diperlukan dan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Studi pustaka
diawal dengan mengumpulkan sumber pustaka yang berupa buku bacaan atau literatur, jurnal, skripsi dan karya
ilmiah yang lain. Disamping menggunakan acuar literatur diatas, Penulis juga memanfaatkan internet sebagai
sumber informasi yang terkait dengan penelitian. Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan sumber-sumber
tersebut, penulis menelaah berbagai sumber yang ada tersebut untuk menjadi landasan dalam melaksanakan
penelitian ini.
3.1.3
Metode Wawancara
Merupakan metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang mempunyai
kewenangan dan mempunyai kapasitas dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini
khususnya Dinas Pendidikan kabupaten Klaten.
Alat Pendukung Penelitian
Peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan sebagai penunjang dalam pelaksanaan dan
pembuatan aplikasi. Alat pendukung ini berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ini peralatan yang
digunakan:
3.2.1
Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan pada pengembangan sistem ini yaitu laptop dengan spesifikasi:
Prosessor AMD E2-2000 APU @1.8 GHz
VGA Radeon HD Grphics (2 CPUs),
RAM 4GB
Hard disk 500GB
3.2.2
Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu:
-

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu:
Paket Database Management System (DBMS) yang digunakan adalah MySQL.
Bahasa Pemrograman PHP dipadukan dengan AJAX untuk penulisan kode program
Menggunakan Google Map API untuk menampilkan peta sekolah 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
-

Data Primer
Data koordinat GPS tiap sekolah, diperoleh melalui Google Maps dan pengukuran GPS.
Data Sekunder
Data sekunder berupa hasil capture aplikasi tpacket capure pro pada aplikasi dengan meggunakan
cloudshark.org
Perancangan Sistem

Pemodelan proses perancangan sistem disajikan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD). Data Flow Diagram
(DFD) ini menggambarkan perancangan sistem yang akan dibangun dalam bentuk diagram konteks (context
diagram), yang menjelaskan alur kerja sistem.

Visitor

Permintaan Informasi
Informasi Jarak Terdekat

SIG
Zonasi
Sekolah

Alamat Sekolah
Daya Tampung Siswa

Gambar 3 Diagram Konteks
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Perancangan Proses
PENGGUNA

SISTEM

Melakukan Proses
Pencarian lokasi

Menekan
Tombol Pencarian
Mendapatkan Hasil Pencarian

Memapilkan Peta Digital
Proses Perhitungan Jarak
dengan Haversine

Tekan Tombo Cari Sekolah
Terdekat

Proses pencarian

Mendapatkan Hasil Lokasi
Sekolah Terdekat
Tampilkan Hasil dalam
Bentuk Peta

Perancangan Proses use case diagram dan activity diagram
Pencarian lokasi sekolah dalam zonasi terdekat pada sistem akan terhubung ke server database dengan
mengirimkan parameter koordinat perangkat mobile dari pengguna. Setelah mengirimkan parameter tersebut
ke server database, maka server akan membalas berupa data lokasi sekolah yang selanjutnya diparsing oleh
sistem dan ditampilkan kepada pengguna.
Perancangan proses ini digunakan untuk menggambarkan tahapan dan langkah yang dilakukan oleh visitor
sebagai pengguna dan petugas atau admin yang mengelola sistem. Proses ini merupakan tahapan yang
menjelaskan dan mendefinisikan fungsi dan fitur yang disajikan oleh sistem.
Diagram use case sistem untuk pengguna akan menampilkan peta lokasi yang dapat dilihat dan menampilkan
informasi hasil pencarian letak sekolah terdekat dengan alamat pengguna. Berikut gambar diagram use case
Diagram untuk pengguna.
Tampikan Peta

Pencarian zona
Sekolah Terdekat

Pengguna

Mendapatkan Rute
Gambar 5 Use Case Diagram Pengguna

Use case admin atau petugas berperan melakukan pengelolaan terhadap informasi yang akan ditampilkan
terkait dengan sekolah yang ada pada lokasi dalam suatu zonasi. Berikut ini gambar use case untuk admin.
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Desain
Interface
Desain Database
Admin

Membuat dan memanggil
fungsi
Menampilkan Lokasi

Menampilkan Informasi
Gambar 6 Use Case Diagram Admin

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi atau fitur-fitur yang dibutuhkan dalam perancangan sistem penerimaan calon peserta didik baru ini
antara lain :
a.
b.
c.
d.

Fungsi menampilkan lokasi user dan sekolah pada peta virtual.
Fungsi yang digunakan memfilter dan menampilkan lokasi dan informasi sekolah terdekat dari posisi
user.
Fungsi menampilkan informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari masing-masing sekolah.
Fungsi menampilkan rute, jarak yang ditempuh dan jalan-jalan yang harus ditempuh, dari satu sekolah
ke sekolah lain.

Pengujian Aplikasi
Tahap pengujian aplikasi ini dilakukan dalam 4 tahap pengujian aplikasi, yaitu download project dan aplikasi,
instalasi aplikasi ke handset Android, dan testing blackbox, performance efficiency.
Download Project dan Aplikasi
Setelah selesai membuat App Inventor project, maka aplikasi tersebut dapat langsung di download. File project
dapat di download dalam format berbentuk file Apk.
Intalasi Aplikasi ke Handset Android
Tahap berikutnya yang dilakukan adalah melakukan instalasi aplikasi ke perangkat Smartphone Android. Aplikasi
bisa didapatkan setelah melakukan proses download pada halaman design App Inventor.
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Testing Blackbox
Tahap terakhir dari fase implementasi adalah melakukan testing aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
apakah fungsi yang telah dirancang mulai dari design aplikasi dan activity dari setiap sistem block dapat
beroperasi sesuai rancangan. Pengujian yang dilakukan dalam aplikasi berdasarkan rancangan activity yang
telah dibuat.
Performance Efficiency
Pengujian aspek performance efficiency aplikasi ini dilakukan dengan cara menghitung rata-rata waktu
penerimaan paket atau durasi, jumlah paket yang di filter, rata-rata jumlah paket yang diterima, jumlah paket
dan ukuran per paket data terakhir diperoleh bit rate transfer dan delay pengiriman per paket data yang terdapat
di aplikasi dengan menggunakan aplikasi Tpacket Capture Pro. Pengujian ini dilakukan 5 kali percobaan pada
setiap koneksi internet yang digunakan untuk capture data, dari awal membuka aplikasi sampai menampilkan
navigasi peta dan lokasi pada menu daftar sekolah.
User akan mendapatkan hasil pencarian sekolah terdekat dengan memanfaatkan GeoLocation dari GoogleMaps.
Langkah selanjutnya adalah mencari jarak dari titik koordinat user dan titik koordinat setiap sekolah yang telah
diinput menggunakan formula haversine. Jarak yang didapatkan dari perhitungan haversine kemudian
dibandingkan dan dicari nilai yang paling kecil. Nilai terkedil yang didapat tersebut adalah jarak terpendek. Nilai
terpendek kedua merupakan jarak terpendek kedua. Begitu seterusnya, kemudian sistem akan menampilkan
hasil dari perhitungan tersebut dengan visualisasi peta.
Google Maps API dimanfaatkan untuk menampilkan peta digital berserta rute dan arah dari titik koordinat
pengguna ke titik koordinat sekolah tersebut. Dalam perhitungan jarak, sistem menggunakan koordinat default
yaitu lokas sekolah dan dapat menggunakan koordinat pengguna dengan memanfaatkan fasilitas GeoLocation.
Setelah mendapatkan koordinat pengguna, kemudian sistem mulai menghitung jarak menggunakan formula
haversine.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem mampu
menghasilkan dan menampilkan pemetaan lokasi sekolah dilengkapi dengan gambar peta dan informasi
mengenai ruta lokasi tersebut. Penerapan formula haversine mampu memberikan informasi jarak dari lokasi
pengguna sampai lokasi sekolah yang terdekat. Formula Haversine dapat dimanfaatkan sebagai pencarian jarak
terdekat dengan cara mencari hasil yang paling kecil nilainya sebagai lokasi dengan jarak terdekat.
Informasi data sekolah yang disajikan didalam aplikasi geografis tentang lokasi sekolah dan menampilkan datadata informasi sekolah diantaranya nama sekolah, jenis sekolah, posisi lintang, posisi bujur, jumlah daya
tamping murid berdasarkan rombel, dan alamat sekolah.
Untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut serta agar dapat memberikan manfaat bagi user, maka disarankan
untuk menyempurnakan system dengan selalu mengupdate database untuk menampilkan informasi yang lebih
banyak terkait dengan data sekolah.
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