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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pemetaan pada saat ini, merupakan salah 

satu hal yang patut kita apresiasi dalam kemajuannya. Seperti halnya pada 

bidang komunikasi, hiburan, bisnis, dan pertahanan telah banyak 

memanfaatkan teknologi pemetaan ini. Kebutuhan akan informasi dan 

suatu keputusan yang akan diambil membuat teknologi pemetaan ini perlu 

di implementasikan. Salah satunya pada bidang pendidikan.

Merujuk pada UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional, 

tercantum pengertian pendidikan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan pengertian tersebut, 

pendidikan memerlukan berbagai macam elemen sebagai penunjang 

kelancaran proses pendidikan tersebut. Seperti halnya, bangunan sekolah, 

ruang kelas, laboratorium, meja, kursi dan lain sebagainya.  

Bangunan sekolah, merupakan faktor vital dari terwujudnya sebuah 

sarana yang menunjang proses pendidikan. Sedangkan, pada saat ini sudah 

menjadi rahasia umum bahwasanya banyak bangunan sekolah yang rusak 

maupun tidak layak pakai untuk menjadi prasarana penunjang pendidikan 

di Indonesia. Meskipun alokasi anggaran tahun 2011/2012 untuk bidang 

pendidikan itu sendiri mendapatkan 20% dari total anggaran keseluruhan

dan terus meningkat.

Google maps adalah layanan aplikasi pemetaan berbasis web dan 

teknologi yang telah disediakan oleh Google, bersifat free (tidak untuk 

penggunaan commercial), yang memiliki kemampuan terhadap banyak 

layanan pemetaan berbasis web. Dengan kata lain Google Maps dapat 
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diartikan sebuah layanan sistem pemetaan berbasis web service yang 

disediakan oleh Google. Sifatnya adalah server side, dengan kata lain peta 

dapat digenerate oleh pengguna, yang mana sebelumnya peta tersebut 

sudah tersimpan di server Google. API merupakan salah satu library 

javascript pada Google Maps yang dapat dikustomisasi menurut keinginan

pengguna yang menggunakan kode javascript API tersebut. Dan pada saat 

ini sudah mencapai versi 3 (V3) dari API tersebut.

Pada tugas akhir ini, penulis akan memetakan kondisi bangunan 

sekolah pada sebuah peta dinamis, dengan menggunakan Maps JavaScript 

API V3 Google. Dimana, peta tersebut berperan sebagai media informasi 

tentang kondisi bangunan sekolah yang terdapat dalam suatu wilayah dan 

diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam mengambil informasi 

maupun sebuah keputusan. Usaha tersebut, adalah sebagai suatu bentuk 

usaha sadar untuk membantu terwujudnya proses pendidikan yang lebih 

baik dan sebagai tugas akhir penulis.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana cara mengidentifikasi kondisi bangunan sekolah.

2. Bagaimana menggunakan Maps JavaScript API V3 Google untuk 

membuat sebuah peta dinamis yang berperan sebagai media informasi

tentang kondisi bangunan sekolah.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Identifikasi kondisi bangunan sekolah.

2. Menggunakan Maps JavaScript API V3 Google untuk membuat 

sebuah peta dinamis yang berperan sebagai media informasi tentang 

kondisi bangunan sekolah.
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1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah:

1. Attribut data peta dan database layer merupakan kolaborasi antara 

Google Maps Database dan MySql.

2. Bahasa pemprograman yang digunakan adalah PHP, HTML dan 

JavaScript.

3. Tidak menggunakan uji kalibrasi koordinat letak sekolah.

1.5 Metodologi 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Studi literatur

Pada tahap ini akan dilakukan studi literatur mengenai konsep 

pengumpulan, identifikasi dan representasi data kondisi bangunan 

sekolah kedalam peta Google.

1.5.2 Konsultasi dengan dosen pembimbing

Konsultasi dengan dosen pembimbing, berkaitan dengan proses 

pengerjaan dan penyelesaian setiap masalah-masalah yang 

ditemukan selama proses tugas akhir berlangsung.

1.5.3 Pengambilan data

Pengambilan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi 

bangunan sekolah dan mengklasifikasikannya kedalam beberapa 

kategori kondisi.

1.5.4 Perancangan sistem

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem dan interface

pemetaan yang menampilkan: 

1) Kondisi bangunan sekolah. Dengan kriteria:

a) Ringan.

b) Sedang.
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c) Berat.

d) Total.

2) Peta wilayah dan legenda peta.

Perancangan skema database attribut data peta pada MySql, adalah 

bentuk yang dikolaborasikan dengan attribut layer pada Google 

Maps Database yang sudah ada.

1. web browser merupakan jembatan antara user dan web server. 

Pada web server terdapat file HTML dan javascript yang berisi 

program utama aplikasi. 

2. Data yang disimpan dalam bentuk XML juga terdapat pada 

Web server, namun karena merupakan database maka terdapat 

pada file yang terpisah dari HTML dan javascript.

3. Database lokal memiliki informasi mengenai koordinat-

koordinat marker, atau line, serta pengelompokan-

pengelompokannya Untuk gambar dimana layer tersebut 

berada, dan untuk mengembalikan perintah-perintah Google 

Javascript yang terdapat pada pemrograman, webserver akan 

mengirimkan request data ke database lokal. Setelah terjadi 

komunikasi antara webserver dan databasenya maka dapat 
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diketahui permintaan apa yang perlu dikirimkan ke Google 

Maps Server.

4. Permintaan ini berhubungan dengan gambar dan koordinat 

peta. 

5. Setelah Google Maps Server mendapat perintah request , data 

yang bersangkutan akan diminta dari Google Maps database.

6. Selanjutnya data-data tersebut diteruskan hingga kembali ke 

(7) web server dan digabungkan pada (8) web browser.

1.5.5 Implementasi

Untuk penerapan dari rancangan sistem diatas dilakukan pada 

tahap ini.

1.5.6 Pengujian

Pada tahap ini, dilakukan sebuah pengujian, dengan parameter 

apakah peta yang telah dibuat bisa merepresentasikan kondisi 

bangunan sekolah dan dapat menjadi media informasi tentang 

kondisi bangunan tersebut. Yang mana, informasi tersebut bisa 

dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab  I, Pendahuluan,  berisi  pembahasan  mengenai  latar  belakang,  

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan 

sistematika pembahasan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Bab  II, Landasan  Teori,  berisi  dasar  teori  terkait  topik  Tugas  

Akhir yang akan dijadikan landasan dalam perancangan dan 

penerapan. 

3. Bab III, Analisa data dan Perancangan skema sistem pemetaan.
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4. Bab  IV, Implementasi dan Uji Coba sistem pemetaan yang melibatkan 

interface dan databasenya. Serta menguji hasilnya sesuai tujuan

dengan parameter yang sudah ditentukan.

5. Bab V, Penutup, berisi kesimpulan yang didapatkan dari pengerjaan 

Tugas Akhir dan saran terkait pengembangan topik Tugas Akhir.


