
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah sangat pesat, serta 

perkembangan teknologi dalam beberapa aspek telah mengubah pola kehidupan 

masyarakat. Contoh nyata hasil perkembangan teknologi komunikasi ialah saat ini 

masyarakat semakin dipermudah dengan berbagai macam teknologi yang ada 

seperti munculnya telepon genggam atau saat ini yang lebih dikenal dengan 

smartphone, laptop dan sebagainya. Dengan berbagai perkembangan tersebut 

diatas, semakin menambah kemudahan untuk tiap masing-masing lapisan 

masyarakat saling berhubungan satu sama lain baik itu hanya komunikasi antar 

personal maupun komunikasi jenis lainnya.  

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 

suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila 

isi informasi website tetap, jarang berubah dan informasinya searah hanya dari 

pemilik website. Bersifat dinamis isi informasi website selalu berubah-ubah dan 

isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. 

Contoh dari website statis adalah berisi profil sebuah perusahaan sedangkan yang 

dikatakan website dinamis adalah seperti facebook, twitter dan lainnya. Dalam 

perkembangan website dewasa ini juga telah menghadirkan website GIS atau 

yang lebih dikenal saat ini adalah WebGIS. WebGIS sendiri adalah adalah 



2 
 

aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaaatkan jaringan internet sebagai 

media komunikasi yang berfungi mendistribusikan, mempublikasikan, 

mengintegritasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam 

bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang 

terkait dengan GIS melalui jaringan internet (Prahasta, 2007). 

Geographic Information System (GIS) atau dalam bahasa Indonesia biasa 

dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem infomasi 

berbasis komputer yang merupakan penggabungan antara unsur peta (geografis) 

dan informasi tentang peta tersebut (data atribut), yang dirancang untuk 

mendapatkan, mengolah, memanipulasi, analisis, memperagakan dan 

menampilkan data spasial untuk menyelesaikan perencanaan, mengolah dan 

meneliti permasalahan. SIG pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga unsur 

pokok yaitu: sistem, informasi dan geografis. Peranan GIS tidak lepas dari Google 

Map Service. Google Maps juga menawarkan pencarian suatu tempat dan rute 

perjalanan. Salah satu fitur Google Maps adalah Google Maps API yang 

merupakan sebuah layanan (service) yang diberikan oleh Google kepada para 

pengguna untuk memanfaatkan Google Map dalam mengembangkan aplikasi 

(Triyani, 2017). 

 Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, 

Indonesia. Kota Bandar Lampung juga merupakan ibukota dan kota terbesar di 

Provinsi Lampung. Luas wilayah kota Bandar Lampung sekitar 169,77 km² yang 

didiami oleh 1.166.761 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota 

Bandar Lampung adalah sebanyak 8.316 jiwa/km². Masyarakat Kota Bandar 

Lampung saat ini memerlukan pendidikan dasar formal dan pendidikan pesantren. 
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Pada era sekarang ini, pendidikan pesantren kualitas pendidikannya tidak kalah 

dengan sekolah dasar formal pada umumnya sehingga para orang tua tidak jarang 

mengarahkan pendidikan anaknya ke pndok-pondok pesantren yang ada di Kota 

Bandar Lampung. Pondok pesantren saat ini sendiri kurang poluler dibandingkan 

dengan sekolah formal lainnya. Padahal dari segi kualitas pendidikan umum dan 

pendidikan akhlak di pondok pesantren sendiri tidak kalah baik dengan sekolah 

umum. Bahkan untuk pendidikan kerohaniannya sendiri jauh lebih banyak. 

Sedangkan para orang tua kebanyakan saat ini bingung untuk mencari dimana 

lokasi-lokasi pondok pesantren yang ada di kota Bandar Lampung, sehingga pada 

orang tua tersebut mengarahkan anaknya untuk masuk kepondok pesantren yang 

ada diluar daerah Kota Bandar Lampung padahal di  Kota Bandar Lampung 

sendiri banyak pondok pesantren yang kualitasnya sama baiknya dengan pondok 

pesantren yang ada diluar Kota Bandar Lampung.  

 Dari permasalahan dan kendala-kendala yang telah diuraikan diatas, maka 

diperlukan sebuah sistem Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dapat 

memberikan informasi penyebaran serta fasilitas pendidikan pondok pesantren 

yang ada di Kota Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang 

masalah, maka dapat dirumuskan masalah adalah “Bagaimana memudahkan 

masyarakat atau para orang tua untuk mencari pondok pesantren di Kota Bandar 

Lampung?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Penyebaran Pondok Pesantren hanya di Kota Bandar Lampung 

b. Data yang akan disajikan adalah lokasi pondok pesantren dan fasilitas 

pendidikan yang ada. 

c. Data yang disajikan hanya 10 Pondok Pesantren yang ada pada kota 

Bandar Lampung 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Membangun Sistem Informasi Geografis Penyebaran Pondok Pesantren 

Kota Bandar Lampung Berbasis Web. 

b. Memberikan informasi lokasi dan fasilitas pendidikan pada pondok 

pesantren. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah : 

a. Dapat membantu serta mempermudah masyarakat Kota Bandar Lampung 

untuk menemukan lokasi pondok pesantren 

b. Memberikan informasi fasilitas pendidikan yang ada pada pondok pesatren 

di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 


