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BAB IV 

Deskripsi Wilayah Penelitian 

1.1 Sejarah 

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru 

tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. 

Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan 

keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. 

Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-

keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi 

harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang 

memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan 

misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah 

bermukim di sana untuk bernostalgia. 

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak 

itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan 

masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan 

berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah 

yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan 

mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi 

perumahan dan industri. 

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan 

kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan 

pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang 
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selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada 

umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, 

sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. 

Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan 

degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak 

bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit 

dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. 

Sekilas Sejarah Pemerintahan 

1. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah 

Dinoyo, dengan Raja Gajayana. 

2. Tahun 1767 kompeni memasuki kota 

3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar 

Kali Brantas 

4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen 

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan kota 

didirikan alun-alun dibangun. 

6. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja 

7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang 

8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia 

9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda 

10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki 

Kota Malang. 

11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang 
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VISI 

“KOTA MALANG BERMARTABAT” 

Hakekat Bermartabat: 

Perwujudan dan Implementasi dari Kewajiban dan Tanggung Jawab 

Manusia Sebagai Khalifah, Kepada Masyarakat yang Dipimpin. 

Bermartabat Merujuk Pada Sebuah Nilai Harga Diri Kemanusiaan, 

yang Memiliki Arti Kemuliaan. 

Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur: 

Tercipta Situasi, Kondisi, Tatanan Dan Karakter Yang Mulia Bagi 

Kota Malang Beserta Segenap Masyarakatnya. 

MISI 

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan 

layanan dasar lainnya bagi semua warga. 

2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis 

ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan. 

3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan 

keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan 

dan gender. 

4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah 

yang tertib hukum, profesional dan akuntabel 

 

4.2 Ruang Guru 
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Gambar 4.1.1 : Tampilan loadingaplikasi Ruang Guru 

 

Gambar 4.1.2 : Halaman utama (home) aplikasi Ruang Guru 

Ruangguru merupakan perusahaan teknologi terbesar dan terlengkap di 

Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan telah memiliki 

lebih dari 6 juta pengguna serta telah mengelola lebih dari 150.000 guru yang 

menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Perusahaan ini didirikan 

sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman, yang keduanya berhasil 
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masuk dalam jajaran pengusaha sukses dibawah 30 tahun melalui Forbes 30 

under 30 untuk teknologi konsumen di Asia. 

Ruangguru berkomitmen untuk menjadi mitra bagi pemerintah daerah 

demi memberikan pendidikan berkualitas melalui Sistem Manajemen Belajar 

(LMS). Di tahun 2017, Ruangguru berhasil bekerja sama dengan 32 (dari 34) 

pemerintah provinsi dan lebih dari 326 pemerintah kota dan kabupaten di 

Indonesia. Selain itu, Ruangguru juga menawarkan video belajar 

berlangganan, marketplace les privat, layanan bimbingan belajar on-demand, 

tryout ujian online, dan lain-lain. 

Ruangguru bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan dan tambahan penghasilan bagi guru di 

Indonesia. Ruangguru percaya, dengan meningkatnya kualitas guru, maka 

mutu pendidikan di Indonesia juga akan menjadi lebih baik. 

Ruangguru percaya bahwa teknologi dapat membantu siswa, guru, dan 

orang tua untuk menjalankan aktivitasnya menjadi lebih efektif dan 

efisien.Untuk itu, kami bertekad untuk terus mengembangkan layanan-layanan 

lainnya serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan ini. 

Di awal tahun 2018, Ruang Guru resmi mengumumkan Brand 

Ambassador terbarunya, yaitu Iqbaal Ramadhan. Sejak saat itu Ruang Guru 

mulai mengeluarkan iklan televisi dengan pendekatan sosok Iqbaal yang 

memiliki penampilan menarik dan berprestasi, karena seperti yang diketahui 

Iqbaal memiliki track record yang banyak di bidang music, film maupun 

pendidikan.  
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Penggunaan promosi iklan di televisi yang menitik beratkan pesan 

“belajar itu mudah”, diperlihatkan sosok Iqbal yang giat belajar sampai larut 

malam tetapi tetap saja mendapat nilai jelek. Dan pada akhirnya sosok Ibu 

dalam iklan tersebut memberitahu Iqbal mengenai aplikasi belajar online 

Ruang Guru yang metode belajarnya  mudah dipahami hingga akhirnya Iqbaal 

meraih prestasi. 

Berikut beberapa cuplikan ruang guru : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.1  Seorang Ibu yang memperhatikan anaknya (Iqbaal 

Ramadhan) yang tekun belajar siang dan malam 

 

Gambar 4.2.2  Iqbaal Ramadhan yang terlihat kecewa dengan nilai ujian 

yang tidak memuaskan. 
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Gambar 4.2.3: Iqbaal mulai mencoba aplikasi belajar online Ruang Guru 

setelah difasilitasi oleh ibunya 

 

 

Gambar4.2.4 :  Iqbaal mulai menggunakan aplikasi belajar online Ruang 

Guru 

 

 

Gambar 4.2.5: Iqbaal mendapatkan nilai yang memuaskan setelah 

menggunakan aplikasi belajar online Ruang Guru 

 



32 
 

4.3 Profil Iqbaal Ramadhan 

Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan lahir di Surabaya, 28 Desember 1999. 

Merupakan Aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan 

anggota dari grup vokal pria yang pertama, CJR yang dulunya sebelum 

tanggal 23 Februari 2014 bernama Coboy Junior dan anggota kedua, Project 

Jr. 8 sejak tahun 2017. Selain berkarya bersama group vocal CJR dan Project 

Jr. 8, Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan secara personal sudah menghasilkan dua 

mini album yaitu Songs For SoniQ I (2013) dan Songs For SoniQ II (2014).  

Selain Untitled Song (US) yang ditulis tahun 2013, baru baru ini Iqbaal 

menulis lagu baru yang berjudul Semesta dan direncanakan rilis di dalam 

mini album Songs For SoniQ III, tahun 2016 ini. Komunitas penggemar 

Iqbaal sendiri dikenal dengan sebutan SoniQ (sobatnya Iqbaal). Bersama 

SoniQ, Iqbaal sudah menghasilkan 3 mini album Songs From SoniQ 2013, 

Songs From SoniQ 2014, dan Songs From SoniQ 2015. 

Iqbaal merupakan atlet taekwondo yang sudah punya 7 medali emas 

dan 1 perunggu dari beberapa kejuaraan ini, tak hanya jago bela diri 

saja.Selain prestasinya dalam grup, Iqbaal diakui sebagai murid yang aktif 

dan berprestasi dalam bidang akademik di sekolahnya.Ia banyak mengikuti 

program sekolah dan memenangkan beberapa perlombaan. 

Iqbaal juga merupakan peraih beasiswa di salah satu sekolah terbaik 

yang setiap tahunnya menerima siswa dari lebih 80 negara di dunia, yaitu 

United World College (UWC), Montezuma, Amerika Serikat (AS).Iqbaal 

adalah satu-satunya siswa Indonesia yang diterima di angkatannya, lho.Jadi 

tak hanya mengejar kariernya, Iqbaal juga sangat memperhatikan pendidikan. 
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 Riwayat Sekolah : 

1. TKIT Al Izzah - Sorong, Papua (2005-2006) 

2. SDIT Al Izzah - Sorong, Papua (2006-2007) 

3. SDIT Al Muhajirin Pondok Kopi (2007-2012) 

4. SMP Global Islamic School Condet (2012-2015) 

5. SMA Global Islamic School Condet (2015-2016) 

6. Armand Hammer United World College of the American West, 

Montezuma, New Mexico, USA (2016-2018) 

 


