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ABSTRAK 
 
Saputri, D. Apriully. 2017. Evaluasi Jumlah Lulusan SMP N yang diterima di 

SMA N dan SMK N Berdasarkan Kapasitas Daya Tampung Tahun 2017 
di Kota Semarang Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Dr. Nur 

Qudus, M.T., Ir. Ispen Safrel, M.Si. 

 

Layanan pendidikan bagi masyarakat harus diwujudkan untuk memajukan 

kualitas pendidikan. Kemampuan daya tampung sekolah harus diperhatikan, 

sehingga tujuan dan fungsi pendidikan nasional dapat segera direalisasikan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui banyaknya jumlah lulusan SMP N 

yang dapat diterima di SMA N dan SMK N berdasarkan daya tampung tahun 2017 

di Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui SIG dapat membantu penyampaian 

informasi tentang kemampuan daya tampung Sekolah Menengah Atas dan 

Kejuruan (SMA dan SMK) Negeri yang berhasil ditempati lulusan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri tahun 2017 di Kota Semarang. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif persentase. Metode 

penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan 

kondisi nyata mengenai angka dalam persen kemampuan daya tampung SMA dan 

SMK Negeri dengan jumlah lulusan pendidikan SMP Negeri tahun 2017 yang 

berhasil lolos seleksi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2017. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Network analyst dan 

teknik pengujian Black box. Teknik Network analyst adalah salah satu jenis teknik 

analisis jaringan dalam menentukan dan menampilkan informasi. Teknik Black box 
adalah teknik yang digunakan untuk menemukan kesalahan dan 

mendemonstrasikan fungsional aplikasi saat akan dioperasikan. 

 

Hasil penelitian tentang kemampuan daya tampung SMA dan SMK Negeri 

berdasarkan jumlah lulusan SMP Negeri tahun 2017 di Kota Semarang yaitu: (1) 

Kemampuan daya tampung rata-rata untuk SMA Negeri di Kota Semarang adalah 

58,20%. SMA Negeri dengan daya tampung tertinggi terdapat pada SMA Negeri 3 

Semarang sebesar 76,16%  dan daya tampung terendah terdapat pada SMA Negeri 

16 Semarang sebesar 24,65%. Sedangkan kemampuan daya tampung rata-rata 

untuk SMK Negeri di Kota Semarang adalah 56,57%. Dengan daya tampung 

tertinggi terdapat pada SMK Negeri 2 Semarang sebesar 73,61% dan daya tampung 

terendah SMK Negeri 10 Semarang sebesar 36,67%. (2) SIG dapat membantu 

mempermudah untuk mengetahui informasi karena SIG membuat informasi lebih 

mudah untuk dipahami karena tampilan yang menarik dan komunikatif. 

 

Kata kunci: Jumlah lulusan, Daya tampung, SIG 
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ABSTRACT 
 
Saputri, D. Apriully. 2017. Evaluation of The Number of Graduates Junior 

State High School Received to Senior State High School and Vocational 
State High School Based on Capacity of The Year 2017 in The Semarang 
City by Using Geographycal Information System (GIS). Dr. Nur Qudus, 

M.T., Ir. Ispen Safrel, M.Si.  

 

Education services for the public should be realized to promote quality 

education. The ability of the capacity of the school to be aware of, so that the 

purpose and function of national education may soon be realized. The purpose of 

this research is (1) to know a large number of Graduates Junior State High School 

who are accepted to Senior State High School and Vocational State High School 

Based on Capacity of The Year 2017 in The Semarang City. (2) To know 

the GIS can help the delivery of information about the capabilities of capacity 

Senior State High School and Vocational State High School which managed to be 

assigned to graduate Graduates Junior State High School Year 2017 in The 

Semarang City. 

 

The research method used is descriptive precentage. The method of this 

research is done by describing number on precentage of research results based 

on real conditions regarding The Capablities of Capacity Senior State High School 

and Vocational State High School with Graduates Junior State High School Year 

2017 that got away selection on the acceptance of new learners of the year 2017. 

Analytical techniques used in this research is the technique of Network analyst and 

engineering testing of Black box. Network analyst Technique is one type 

of network analysis technique in determining and displaying the information. Black 
box technique is a technique used to find mistakes and demonstrate 

the functional application of the moment will be operated. 

 

The results of research on The Capablities of Capacity Senior State High 

School and Vocational State High School Based on Graduates Junior State High 

School Year 2017 in The Semarang City is: (1) The ability of average capacity for 

Senior State High School in The Semarang City is 58,20%. Senior State High 

School with the highest capacity for present in 3th Senior State High 

School Semarang of 76,16%  and the lowest capacity there is 16th Senior State High 

School Semarang of 24,65%. While the ability of average capacity for Vocational 

State High School in The Semarang City is 56,57%. With the 

highest capacity for present in 2nd Vocational State High School Semarang of 

73,61% and the lowest capacity there is 10th Vocational State High School 

Semarang of 36,67%. (2) GIS can help make it easier to find out information 

because GIS makes information easier to understand because the 

look interesting and communicative. 

 

Keywords:  Number of Graduates, Capacity, GIS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pelayanan pendidikan terhadap rakyat Indonesia perlu dilakukan secara 

optimal, karena pendidikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap 

percepatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta membentuk diri 

manusia untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia memiliki tujuan secara nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab dua tentang dasar, fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional secara lebih luas pada pasal dua, yaitu:   

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
 

Salah satu upaya untuk mengembangkan kehidupan yang lebih sejahtera, di 

Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan. Upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan 

ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 terkait standar sarana dan 

prasarana sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) pada 
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pasal 2 yaitu, “Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan”. Dan 

untuk standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah 

(SMA/MA) pada pasal 2 yaitu, “Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu 

kecamatan”. 

Lokasi sekolah di suatu wilayah yang sesuai standar yang ditentukan 

merupakan aspek penting dalam mewujudkan layanan pendidikan untuk 

masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan suatu penelitian untuk 

mengetahui apakah daya tampung atau kapasitas pendidikan menengah atas dan 

kejuruan yang ada telah mampu menampung penduduk lulusan sekolah menengah 

pertama sebagai penggunanya atau belum. 

Pemerintah Kota Semarang sebagai Ibukota di Provinsi Jawa Tengah 

memiliki kewenangan untuk meningkatkan pendidikan baik kualitas maupun 

kuantitas. Banyaknya siswa lulusan sekolah menengah pertama perlu mendapat 

perhatian serius dari Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan perencanaan tata 

ruang wilayah terutama dalam perencanaan pendidikan. Lokasi fasilitas pendidikan 

yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 

tentang rencana tata ruang wilayah paragraph 6 pasal 83 ayat 2, yaitu: 

“Rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: a. peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi di BWK II, 

BWK IV, BWK VI, BWK VIII, dan BWK X melalui pengaturan kawasan dan 

penataan lingkungan; b. pengembangan fasilitas pendidikan menengah kejuruan 

unggulan di Kecamatan Mijen; dan c. pengembangan fasilitas pendidikan dasar 

sampai menengah diarahkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas 

lingkungan.” 

 

Fasilitas pendidikan harus berada pada kawasan pendidikan tersebut, namun 

pada nyatanya fasilitas pendidikan di Kota Semarang banyak yang tidak sesuai 
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dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana 

tata ruang wilayah dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.  

Table 1.1 

Banyaknya SMP, SMA, dan SMK Negeri di tiap Kecamatan di Kota Semarang. 
Nama kecamatan Nama SMP Negeri Nama SMA Negeri Nama SMK Negeri 

Mijen SMP Negeri 23 

SMP Negeri 35 

SMA Negeri 13 

SMA Negeri 16 

- 

Gunungpati SMP Negeri 24 

SMP Negeri 22 

SMP Negeri 41 

SMA Negeri 12 - 

Banyumanik SMP Negeri 12 

SMP Negeri 21 

SMP Negeri 26 

SMP Negeri 27 

SMA Negeri 4 

SMA Negeri 9 

SMK Negeri 11 

Gajahmungkur SMP Negeri 11 

SMP Negeri 13 

- - 

Semarang Selatan SMP Negeri 10 

SMP Negeri 37 

SMP Negeri 39 

SMP Negeri 40 

SMA Negeri 1 

SMA Negeri 11 

SMK Negeri 3 

SMK Negeri 4 

SMK Negeri 7 

SMK Negeri 8 

SMK Negeri 9 

Candisari SMP Negeri 5 

SMP Negeri 8 

- - 

Tembalang SMP Negeri 17 

SMP Negeri 29 

SMP Negeri 33 

SMP Negeri 42 

SMA Negeri 15 - 

Pedurungan SMP Negeri 9 

SMP Negeri 14 

SMP Negeri 15 

SMA Negeri 2 - 

Genuk SMP Negeri 20 

SMP Negeri 43 

SMA Negeri 10 - 

Gayamsari SMP Negeri 4 - - 

Semarang Timur SMP Negeri 2 

SMP Negeri 6 

- SMK Negeri 1 

SMK Negeri 2 

SMK Negeri 5 

SMK Negeri 6 

Semarang Utara - SMA Negeri 14 SMK Negeri 10 

Semarang Tengah SMP Negeri 3 

SMP Negeri 7 

SMP Negeri 32 

SMP Negeri 36 

SMP Negeri 38 

SMA Negeri 3 

SMA Negeri 5 

- 

Semarang Barat SMP Negeri 1 

SMP Negeri 19 

SMP Negeri 30 

SMP Negeri 31 

SMA Negeri 6 - 

Tugu SMP Negeri 28 - - 

Ngaliyan SMP Negeri 16 

SMP Negeri 18 

SMA Negeri 7 

SMA Negeri 8 

- 

Sumber: dikelola oleh penulis dari situs dapodik Kota Semarang 
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Berdasarkan Keputusan Menteri PU No 534-2001 Minimal tersedia 1 unit 

SLTP untuk setiap 25.000 penduduk dan 1 unit SLTA untuk setiap 30.000 

penduduk. Penduduk Kota Semarang berdasarkan Semarang Dalam Angka 2016 

adalah sebesar 1.529.792 jiwa. Maka dari data tersebut, dibutuhkan 28 SMP dan 28 

SMA sebagai fasilitas pendidikan di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki 41 

buah fasilitas SMP Negeri dan 16 SMA Negeri serta 11 SMK Negeri yang berarti 

telah memenuhi standar banyaknya jumlah fasilitas pendidikan berdasarkan jumlah 

penduduk ditinjau dari Keputusan Menteri PU No 534-2001. Namun apabila 

ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 

tentang rencana tata ruang wilayah yang mengharuskan setiap kecamatan memiliki 

1 SMP dan 1 SMA Kota Semarang belum memenuhi, karena pada Kecamatan 

Semarang Utara belum ada SMP Negeri dan beberapa Kecamatan belum ada SMA 

atau SMK yaitu pada Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Candisari, Kecamatan 

Gajahmungkur, dan Kecamatan Tugu. 

Lokasi sekolah ini sangat mempengaruhi tingkat kebutuhan sekolah negeri 

oleh peserta didik yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dari sekolah 

menengah pertama ke sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di 

Kota Semarang. Untuk itu pemerintah perlu untuk mengkaji posisi letak lokasi 

sekolah yang ada saat ini supaya pelayanan pendidikan yang diberikan terhadap 

penduduk terpenuhi, dan kebutuhan pendidikan dapat tertampung secara merata. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 

tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas, pembangunan sarana 

pendidikan memiliki ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Satu sekolah memiliki 
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minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Sedangkan 

standar kapasitas maksimum satu ruang kelas adalah 32 peserta didik. Jadi dapat 

dihitung kapasitas maksimum satu sekolah adalah 864 siswa, sehingga jumlah per-

angkatan adalah 9 rombongan belajar dan memiliki 288 siswa. Faktanya, tidak ada 

sekolah di Kota Semarang yang mematuhi peraturan tersebut. Rata-rata sekolah 

memiliki 36 siswa dalam satu kelas, hanya SMA Negeri 5 Semarang yang memiliki 

32 siswa dalam satu kelas. Namun untuk jumlah rombongan belajar, SMA dan 

SMK Negeri di Kota Semarang yang memiliki rombongan belajar per-angkatan 

minimal adalah SMA Negeri 16 yaitu 6 rombongan belajar, dan maksimal SMK 

Negeri 7 yaitu 19 rombongan belajar. 

Sedangkan menurut Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2017,  jumlah peserta 

didik pada SMA dan SMK kompetensi keahlian pekerjaan sosial, bisnis dan 

manajemen dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 orang dan paling 

banyak 30 orang untuk SMK pada kompetensi keahlian lainnya. Untuk peraturan 

ini SMA dan SMK kompetensi keahlian pekerjaan sosial, bisnis dan manajemen di 

Kota Semarang telah memenuhi syarat untuk jumlah peserta didik dalam satu 

rombongan belajar paling banyak adalah 36 orang, namun untuk SMK kompetensi 

keahlian lainnya belum memenuhi peraturan karena jumlah peserta didik dalam 

satu rombongan belajar adalah 36 siswa. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 

tahun 2017, SMA dan SMK atau bentuk lain sederajat yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari 

ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling 
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sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang 

diterima. Jumlah keluarga tidak mampu di Kota Semarang menurut Semarang 

Dalam Angka yaitu 37.508 keluarga. Ini menjadikan peluang bagi siswa lulusan 

SMP Negeri terutama masyarakat tidak mampu untuk bersekolah di SMA dan SMK 

Negeri dengan segala keuntungan yang akan diperoleh seperti ditangguhkannya 

pembayaran uang pangkal bagi siswa ekonomi tidak mampu yang dibuktikan 

dengan kepemilikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pemerintah.  

Selanjutnya “Kegiatan pembangunan memerlukan data dan informasi sebagai 

bahan pendukung, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, 

perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, serta monitoring, dan 

evaluasi” (Adriyani, 2010). Seiring dengan perkembangan jaman sudah banyak 

teknologi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada 

umumnya. Berawal dari sinilah penulis mengambil permasalahan. Informasi yang 

akurat dan dapat dipercaya sangat dibutuhkan untuk mereka para pencari ilmu. 

Dengan adanya teknologi yang telah maju dan modern diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Penyajian informasi lokasi pendidikan 

pada suatu daerah dengan cara penggambaran secara geografis memudahkan para 

pengambil kebijakan untuk menemukan, menganalisa serta mengatasi masalah 

pendidikan yang terdapat pada daerahnya secara cepat sehingga perlu adanya 

sebuah Sistem Informasi Geografi (SIG). Hadirnya teknologi pemetaan digital 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) telah 

menjadi andalan dalam penayangan dan pengolahan data spasial dalam bidang 

pemetaan.  
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Kemampuan daya tampung sekolah harus diperhatikan, sehingga tujuan dan 

fungsi pendidikan nasional dapat segera direalisasikan, maka penulis tertarik untuk 

membahasakannya dalam sebuah karya ilmiah dengan bentuk sebuah skripsi yang 

berjudul, “Evaluasi Jumlah Lulusan SMP N yang diterima di SMA N dan SMK 

N Berdasarkan Kapasitas Daya Tampung Tahun 2017 di Kota Semarang 

Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. 

 
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas. 

a. Penduduk Kota Semarang berdasarkan Semarang Dalam Angka 2016 adalah 

sebesar 1.529.792 jiwa. Maka dari data tersebut, dibutuhkan 28 SMP dan 28 

SMA sebagai fasilitas pendidikan di Kota Semarang.  

b. Kota Semarang belum memenuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 

tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah yang mengharuskan setiap 

kecamatan memiliki 1 SMP dan 1 SMA.  

c. Kota Semarang belum memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas satu 

sekolah memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan 

belajar. Sedangkan standar kapasitas maksimum satu ruang kelas adalah 32 

peserta didik. 

d. Kota Semarang belum memenuhi Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2017 

“jumlah peserta didik pada SMA dan SMK kompetensi keahlian pekerjaan 

sosial, bisnis dan manajemen dalam satu rombongan belajar/kelas paling 
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banyak 40 orang dan paling banyak 30 orang untuk SMK pada kompetensi 

keahlian lainnya.” 

e. Adanya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No.17 tahun 2017 yang menyatakan bahwa SMA dan SMK 

atau bentuk lain sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari ekonomi tidak 

mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 

 
1.3 BATASAN MASALAH 

Batasan-batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan 

permasalahan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Jumlah lulusan SMP yang digunakan adalah siswa lulusan SMP Negeri di Kota 

Semarang yang mendaftar pada PPDB Kota Semarang tahun 2017. 

b. Daya tampung yang diamati adalah daya tampung pada SMA dan SMK Negeri 

di Kota Semarang pada tahun 2017. 

c. Pembuatan sistem informasi menggunakan software Arc.GIS 10.3 dan 

Arc.View 3.3. 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya 

melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014:35). Dengan perumusan masalah yang 

jelas, maka proses pemecahannya akan terarah dan fokus. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji 

adalah: 



9 
 

  
  

1. Seberapa banyak jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 

yang dapat diterima di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) 

Negeri berdasarkan daya tampung tahun 2017 di Kota Semarang? 

2. Sejauh mana SIG dapat membantu penyampaian informasi tentang Jumlah 

Lulusan SMP N yang diterima di SMA N dan SMK N Berdasarkan Kapasitas 

Daya Tampung Tahun 2017 di Kota Semarang? 

1.5 TUJUAN 

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui banyaknya jumlah lulusan sekolah menengah pertama 

(SMP) Negeri yang dapat diterima di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 

(SMA dan SMK) Negeri berdasarkan daya tampung tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana SIG dapat membantu penyampaian 

informasi tentang jumlah lulusan SMP N yang diterima di SMA N dan SMK 

N berdasarkan kapasitas daya tampung tahun 2017 di Kota Semarang. 

1.6 MANFAAT 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak jurusan teknik sipil untuk 

pengembangan dari mata kuliah SIG. 

Sedangkan manfaat secara praktis adalah: 

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data 

pendidikan yang efektif, sehingga diperoleh tampilan yang interaktif dan 

komunikatif.  
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2. Bagi lembaga pemerintahan, informasi bagi pemerintah tentang daya 

tampung SMA dan SMK yang sesuai menurut tinjauan antara jumlah dengan 

kebutuhan.  

3. Bagi jurusan dan program studi, diharapkan dapat memberikan suplemen 

pengembangan materi dari mata kuliah SIG. 

4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mendapatkan wawasan, pengalaman 

dan ilmu pengetahun tentang sistem informasi geografi. 

1.7 PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah diperlukan untuk memberikan pengertian secara 

operasional dari variabel-variabel yang diteliti dan berhubungan dari penelitian ini. 

Selain itu, untuk memberikan pengertian yang sama sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda pada pembaca. Adapun definisi operasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Jumlah lulusan sekolah menengah pertama adalah jumlah siswa sekolah 

menengah pertama yang telah dinyatakan lulus setelah melaksanakan 

serangkaian ujian dari sekolah menengah pertama. Jumlah lulusan SMP yang 

digunakan adalah jumlah lulusan SMP Negeri yang ada di Kota Semarang dan 

mendaftar pada seleksi penerimaan peserta didik baru ke SMA dan SMK 

Negeri di Kota Semarang tahun 2017. 

2. Daya tampung sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA dan SMK) Negeri 

adalah banyaknya calon siswa yang dapat diterima menjadi siswa dengan 

mempertimbangkan fasilitas dan daya dukung yang dimiliki sekolah. Menurut 

Peraturan Walikota Semarang No 4 tahun 2015 tentang sistem dan tata cara 
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penerimaan peserta didik, Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan 

dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran 

dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tingkat pertama. 

1.8 SISTEMATIKA SKRIPSI 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi ini menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 

bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abtrak, lembar pengesahan, motto, dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi 

Isi skripsi disajikan dalam lima bab dengan beberapa sub bab pada tiap babnya. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi.  

BAB II: KAJIAN TEORI DAN LANDASAN TEORI  

Bagian ini mengemukakan tentang landasan teori yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian serta penelitian yang relevan dengan penulisan skripsi. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian, objek penelitian, variabel dan indikator 

penelitian, metode pengumpulan data, data yang dibutuhkan, alat dan bahan 

penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis serta diagram penelitian. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mencakup analisis data penelitian, hasil pembuatan sistem 

informasi serta pembahasannya. 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan dengan 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Lokasi 

a. Pengertian Lokasi 

Interaksi manusia dalam menjalani aktifitas di permukaan bumi 

memerlukan ruang. Keberadaan aktivitas di ruang permukaan bumi akan 

menunjukan suatu lokasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

lokasi diartikan sebagai tempat. Hagget dalam Hamdi (2014) mengemukakan 

bahwa “lokasi merupakan tempat dalam suatu ruang yang dapat 

dideskripsikan dalam bentuk lokasi absolut dan lokasi relativ”.  Aktivitas 

manusia agar sesuai dengan kebutuhan ruang maka berkaitan dengan 

pemilihan suatu lokasi. Tarigan (2012) mengemukakan bahwa “landasan dari 

lokasi adalah ruang”. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan 

“ruang adalah permukaan bumi baik yang ada di atasnya maupun di 

bawahnya sepanjang manusia masih menjangkau”. Studi tentang lokasi 

adalah “melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain 

dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang 

berdekatan (berjauhan) tersebut”. 

Dengan demikian bahwa lokasi dapat diartikan sebagai suatu tempat 

dimuka bumi yang akan berkaitan dengan interaksi manusia dalam proses 

untuk mencapainya. Penentuan lokasi baik secara absolut atau relatif 
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mempertimbangkan dampak dari interaksi spasial untuk tercapainya 

ketepatan dan optimalnya suatu lokasi. 

 

b. Teori Lokasi 

Haggett dalam Hamdi (2014) mengemukakan bahwa “Teori lokasi dapat 

diterapkan untuk mempelajari pola lokasi suatu fasilitas, penyebaran fasilitas 

dan interaksi keruangan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut”.

 Sedangkan menurut Tarigan (2012) “Teori lokasi adalah ilmu yang 

menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang 

menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta 

hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai 

macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial”. Hal ini selalu 

dikaitkan pula dengan alokasi geografis dari sumber daya yang terbatas yang 

pada gilirannya akan berpengaruh dan berdampak terhadap lokasi berbagai 

aktivitas baik ekonomi maupun sosial. Dengan demikian teori lokasi 

merupakan ilmu yang dapat digunakan dalam mengkaji suatu lokasi sebagai 

aktivitas ekonomi maupun tempat pelayanan sosial yang mempengaruhi 

kehidupan manusia. 

 

2.1.2 Sekolah  

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu 

penyelenggara pendidikan formal yang menjalankan pendidikan umum pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs dan pendidikan lain 
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yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara dengan SMP 

atau MTs.  

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah 

satu penyelenggara pendidikan formal yang menjalankan pendidikan kejuruan pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs dan pendidikan lain 

yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara dengan SMP 

atau MTs. 

Sekolah Negeri adalah sekolah yang diselenggarakan dan dikelola oleh 

Pemerintah, baik Pemerintah Kota/Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi mulai 

dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan 

perguruan tinggi. 

 
a. Lokasi Sekolah 

Purnomo dalam Hamdi (2014) mengemukakan bahwa “Penentuan lokasi 

yang tepat akan memberikan sejumlah keuntungan bagi suatu badan, seperti 

memperkuat posisi persaingan, pengadaan bahan, kemampuan pelayanan 

terhadap konsumen, dan sebagainya”. Begitu juga terkait dengan penentuan 

lokasi sekolah pada jenjang pendidikan, terutama pendidikan yang berbentuk 

sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).  

Letak suatu sekolah, diharapkan dalam suatu lokasi yang tepat atau optimal. 

Setiap sekolah sebagai satuan pendidikan wajib memiliki lahan yang 

diperuntukan untuk bangunan, lahan praktek, pertanaman, dan lahan yang 

dibutuhkan untuk aktivitas sekolah. Lokasi sekolah merupakan tempat 

pelayanan pendidikan untuk masyarakat dengan mempertimbangkan 



16 
 

  
  

kemudahan dalam jangkauan pelayanan, kenyamanan dan keamanan. Lokasi 

sekolah yang tepat, maka suatu aktivitas sekolah dapat berjalan dengan baik 

dan memberikan kemudahan dalam mengakses sekolah baik dari segi 

jangkauan maupun kenyamanan dan keamanan. 

 
b. Daya Tampung Sekolah 

Daya tampung (kapasitas) sekolah menengah adalah banyaknya calon 

siswa yang dapat diterima menjadi siswa dengan mempertimbangkan fasilitas 

dan daya dukung yang dimiliki sekolah. Menurut Peraturan Walikota 

Semarang No 4 tahun 2015 tentang sistem dan tata cara penerimaan peserta 

didik, Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung 

peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran. Pada WEB PPDB 

SMA jalur reguler tahun 2017, menyatakan bahwa jumlah daya tampung 

untuk SMA Negeri di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Daya tampung SMA Negeri tahun 2017 di Kota Semarang 

No Nama SMA Negeri Daya tampung 

1 SMA Negeri 1 432 

2 SMA Negeri 2 432 

3 SMA Negeri 3 432 

4 SMA Negeri 4 396 

5 SMA Negeri 5 384 

6 SMA Negeri 6 431 

7 SMA Negeri 7 358 

8 SMA Negeri 8 358 

9 SMA Negeri 9 359 

10 SMA Negeri 10 357 

11 SMA Negeri 11 431 

12 SMA Negeri 12 359 

13 SMA Negeri 13 287 

14 SMA Negeri 14 322 

15 SMA Negeri 15 357 

16 SMA Negeri 16 215 

Sumber: dikelola oleh penulis dari situs PPDB Provinsi Jawa Tengah 
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Sedangkan untuk jumlah daya tampung SMK Negeri di Kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Daya tampung SMK Negeri tahun 2017 di Kota Semarang 

No Nama SMK Negeri Daya tampung 

1 SMK Negeri 1 552 

2 SMK Negeri 2 432 

3 SMK Negeri 3 424 

4 SMK Negeri 4 603 

5 SMK Negeri 5 450 

6 SMK Negeri 6 464 

7 SMK Negeri 7 647 

8 SMK Negeri 8 432 

9 SMK Negeri 9 360 

10 SMK Negeri 10 439 

11 SMK Negeri 11 566 

Sumber: dikelola oleh penulis dari situs PPDB Provinsi Jawa Tengah 

Daya tampung sekolah menengah sangat dipengaruhi kemampuan 

sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan 

prasarana yang mempengaruhi daya tampung sebuah sekolah antara lain:  

a. Luas lahan (area sekolah), 

b. Banyaknya ruang kelas, 

c. Jumlah tenaga pengajar, 

d. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi didalam 

kelas. 

Sedangkan dalam penelitian ini faktor yang dipakai adalah jumlah 

banyaknya ruang kelas dan dikaitkan dengan peraturan pemerintah yang 

mengatur banyaknya jumlah maksimal siswa yang ditampung dalam satu 

ruang kelas. 
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Ketersediaan kapasitas daya tampung sangat penting diketahui untuk 

mengetahui jumlah lulusan SMP yang dapat tertampung dan jumlah lulusan 

SMP yang tidak dapat tertampung pada sekolah yang ada. Jadi, beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan daya tampung sebuah sekolah 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketersediaan kapasitas daya tampung, 

b. Jumlah lulusan SMP yang tertampung dalam satu sekolah, 

c. Jumlah siswa SMA tahun pertama yang tinggal kelas. 

Daya tampung yang dihitung dalam penelitian ini adalah daya tampung 

SMA dan SMK Negeri pada pendaftaran peserta didik baru tahun 2017 yang 

ada di Kota Semarang.  

 

2.1.3 Sistem Informasi Geografis 

2.1.3.1 Pengertian SIG 

Geographical Information System (GIS) atau dikenal pula dengan SIG 

(Sistem Informasi Geografis), merupakan sistem infomasi berbasis komputer yang 

menggabungkan antara unsur peta (geografis) dan informasinya tentang peta 

tersebut (data atribut) yang dirancang untuk mendapatkan, mengolah, 

memanipulasi, analisa, memperagakan dan menampilkan data spatial untuk 

menyelesaikan perencanaan, mengolah dan meneliti permasalahan (Prahasta, 

2005). 

Stanley Arronoff dalam bukunya GIS a management perspective 

mengemukakan “A GIS is a computer – based system that provides the following 

four sets of capabillities to handle georeferenced data: 1. Input; 2. Data 
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management (data storage and retrieval); 3. Manipulation and analysis; 4. 

Output”. Menurut Esri dalam (Prahasta, 2005 : 56) menyatakan bahwa SIG adalah 

kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografi 

dan personil yang dirancang untuk memperoleh, menganalisis dan menampilkan 

semua bentuk informasi geografi. Sedangkan Chrisman dalam Prahasta (2005) 

mengemukakan: 

 “SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menyebarkan informasi-

informasi mengenai daerah-daerah dipermukaan bumi”.  
 

Dalam hal implementasi, teknologi SIG dapat juga digunakan untuk 

investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, 

kartografi dan perencanaan rute. Jika definisi sistem informasi geografis 

diperhatikan maka, sistem informasi geografis dapat diuraikan menjadi subsistem 

sebagai berikut: 

1. Data input: subsistem ini bertugas mengumpulkan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini 

bertanggungjawab untuk mengkonversikan data-data atau atribut-atribut 

yang dapat digunakan oleh SIG. 

2. Data output: subsistem ini menghasilkan keluaran basisdata baik dalam 

softcopy maupun hardcopy. 

3. Data management: subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun atribut kedalam basisdata sedemikian rupa sehingga mudah 

untuk dipanggil, di-update, dan di-edit. 
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4. Data manipulation dan analysis: subsistem ini menampilkan informasi-

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. subsistem inii juga melakukan 

pemodelan data sehingga menghasilkan informasi yang sesuai dengan 

harapan (Prahasta, 2005:56). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan, SIG (Sistem 

Informasi Geografis), merupakan sistem infomasi yang menggabungkan peta dan 

informasi tentang yang dirancang oleh manusia untuk menampilkan data dari 

permasalahan geografi. Kemampuan SIG yang membedakan dengan Sistem 

Informasi lainnya adalah SIG mampu untuk menjelaskan kejadian, merencanakan 

strategi, dan memprediksi apa yang akan terjadi. Berikut ini adalah gambar 

subsistem SIG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Prahasta, 2005:56) 

Gambar 2.1 Subsistem Sistem Informasi Geografis 

 

2.1.3.2 Cara kerja SIG 

Sistem informasi geografis dapat mempresentasikan real world (dunia 

nyata) di atas monitor komputer sebagaimana lembaran peta dapat 

Data manipulation dan 

analysis 

Data 

management 

Data input Data output SIG 
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mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Tetapi SIG memiliki kekuatan lebih 

dan fleksibel daripada lembaran peta kertas. Peta merupakan representasi grafis dari 

dunia nyata. Objek-objek yang dipresentasikan diatas peta disebut unsur peta 

(contohnya adalah sungai, gedung, jalan, dan lain-lain). Karena peta 

mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasi- lokasinya, peta sangat baik 

dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-unsurnya 

(Prahasta, 2005:65). 

Sistem informasi geografis menyimpan semua informasi deskriptif unsur-

unsurnya sebagai atribut-atribut didalam basisdata. Kemudian SIG membentuk dan 

menyimpannya dalam tabel-tabel (relasional). Setelah itu, SIG menghubungkan 

unsur-unsur di atas dengan tabel-tabel yang bersangkutan. Dengan demikian, 

atribut-atribut ini dapat diakses melalui lokasi-lokasi unsur-unsur peta, dan 

sebaliknya. Karena itu unsur-unsur peta dapat ditemukan berdasarkan atribut-

atributnya. 

Sistem informasi geografis menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta 

dengan atribut-atributnya dengan satuan yang disebut layer. Kumpulan dari layer-

layer ini akan membentuk basisdata SIG. dengan demikian, perancangan basisdata 

merupakan hal yang esensial di dalam SIG. rancangan basisdata akan menentukan 

efektifitas proses-proses masukan, pengelolaan, dan keluaran SIG (Prahasta, 

2005:69).  

Kemampuan SIG dapat dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang dapat 

dilakukannya. Secara umum terdapat dua jenis fungsi analisis, yaitu analisis atribut 

dan analisis spasial.  
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Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar system pengelolaan 

basisdata dan pengelolaannya: 

1) Operasi dasar basisdata mencakup: 

a) Membuat basisdata baru (create database). 

b) Menghapus basisdata (drop database). 

c) Membuat tabel basisdata (create table). 

d) Menghapus tabel basisdata (drop table). 

e) Mengisi dan menyisipkan data (record) ke dalam tabel (insert). 

f) Membaca dan mencari data (field and record) dari tabel basisdata (seek, 

find, search, retrieve). 

g) Mengubah dan meng-edit data yang terdapat di dalam tabel basisdata 

(update, edit). 

h) Menghapus data dari tabel basisdata (delete, zap, pack). 

i) Membuat indeks untuk setiap tabel basisdata. 

2) Perluasan operasi basisdata: 

a) Membaca dan menulis basisdata dalam system basisdata yang lain 

(export, import). 

b) Dapat berkomunikasi dengan system basisdata yang lain (misalkan 

menggunakan driver ODBC). 

c) Dapat menggunakan bahasa basisdata standar SQL (structured query 

language). 

d) Operasi-operasi atau fungsi-fungsi analisis yang laim yang sudah rutin 

digunakan didalam sistem basisdata. 
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Fungsi analisis spasial terdiri dari: 

1) Klasifikasi (reclassify): fungsi ini mengklasifikasikan atau 

mengklasifikasikan kembali suatu data spasial (atau atribut) menjadi data 

spasial yang baru dengan menggunakan kriteria baru. Network (jaringan): 

fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis (lines) 

sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. 

2) Network (jaringan): fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau 

garis-garis (lines) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. 

3) Overlay: fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data 

spasial yang menjadi masukannya. 

4) Buffering: fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk 

polygon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi 

masukannya. 

5) 3D analyst: fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan 

presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. 

6) Dan masih banyak lagi fungsi-sungsi analisis spasial lainnya yang umum 

dan rutin digunakan di dalam SIG. 

SIG bukan sekedar sebagai tools pembuat peta. Dan, walaupun produk SIG 

paling sering disajikan dalam bentuk peta, kekuatan SIG yang sebenarnya terletak 

pada kemampuannya dalam melakukan analisis. 

 

2.1.3.3 Arc GIS 

Prahasta (2005) bahwa: “ArcGIS adalah produk sistem software yang 

merupakan kumpulan (terintegrasi) dari produk-produk software lainnya dengan 
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tujuan untuk membangun sistem informasi geografi (SIG) yang lengkap”. Arcgis 

merupakan software GIS yang dibuat oleh ESRI (Environmental Sistem Research 

Institute) yang berpusat di Redlands, California, United State Amerika (USA).  

Software ini sangat populer di kalangan pengguna GIS, dan merupakan 

salah satu software GIS yang paling banyak digunakan diseluruh dunia. Saat ini, 

ArcGIS telah dirilis hingga versi Arcgis 10.  ArcGis terdiri dari beberapa 

Framework (sistem) diantaranya:    

1) ArcMap merupakan aplikasi pembuat peta yang komprehensif di dalam 

software ArcGis.  

2) ArcCatalog merupakan aplikasi yang dapat membantu para pengguna 

ArcGis untuk mengorganisasi dan mengelola semua informasi spasial. 

Aplikasi ini mencakup beberapa alat bantu yang berfungsi menyimpan, 

menampilkan, mengelola metada, meng-export, meng-import model-

model data geodatabase dan mengembangkan serta mendefinisikan 

database.  

3) ArcToolbox dan Model Builder berfungsi untuk geoprocessing yang 

berguna untuk manajemen data, konversi data, geocoding, analisis 

statistik dan sebagainya.  

4) AcrGlobe berfungsi untuk analisis 3D yang dinamis. 

ArcReader aplikasi yang menyediakan metode untuk berbagi peta-peta 

elektronik, baik secara lokal melalui jaringan lokal maupun melalui 

internet. ArcReader sering digunakan untuk mempublikasikan peta-peta 

yang berbasiskan ArcIMS atau layanan-layanan geografi network. 
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2.1.3.4 Arc View 

ArcView adalah salah satu software pengolah Sistem Informasi Geografis. 

Software ini memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

pengolah data spasial. Arc View memiliki kemampuan dalam pengolahan atau 

editing, menerima atau konfersi dari data digital lain seperti CAD, atau 

dihubungkan dengan data image seperti format .JPG, .TIFF, atau image gerak. 

Kemampuan perangkat SIG Arc View antara lain (Prahasta, 2005): 

1. Pertukaran data: membaca dan menuliskan data dari dan ke dalam format 

perangkat lunak SIG lainnya. 

2. Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis. 

3. Menampilkan informasi (basis data) spasial maupun atribut. 

4. Menjawab query spasial maupun atribut. 

5. Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG. 

6. Membuat peta tematik menyediakan pustaka simbol dan warna (feature) 

untuk membuat peta tematik. Menggunakan simbol dan warna untuk 

merepresentasikan feature-nya berdasarkan atribut-atributnya (membuat 

peta tematik turunan). 

7. Meng-customize aplikasi dengan menggunakan bahasa skrip. 
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8. Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (dengan menggunakan 

extension yang ditujukan untuk mendukung penggunaan perangkat lunak 

SIG ArcView). 

 Hal umum yang perlu diketahui dalam ArcView mengorganisasikan sistem 

perangkat lunaknya ke dalam beberapa komponen penting sebagai berikut:  

1. Project.  

Project merupakan suatu unit organisasi tertinggi di dalam ArcView. 

Project di dalam ArcView merupakan file kerja yang dapat digunakan untuk 

menyimpan, mengelompokkan dan mengorganisasikan semua komponen-

komponen program; View, theme, table, chart, layout dan script dalam satu 

kesatuan yang utuh. Sebuah Project merupakan kumpulan jendela dan 

dokumen yang dapat diaktifkan dan ditampilkan selama bekerja. Sebuah 

Project berisi pointers yang merujuk pada lokasi fisik (direktori di dalam 

disk) dimana dokumen-dokumen tersebut disimpan, selain itu juga 

menyimpan informasi - informasi untuk Project-nya (ukuran, simbol, warna 

dan sebagainya). Tampilan project dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Tampilan Project 
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2. View. 

View mengorganisasikan theme. Sebuah View merupakan representasi 

grafis informasi spasial dan dapat menampung beberapa “layer” atau 

“theme” informasi spasial (titik, garis, polygon, dan citra raster). Simbol dan 

tampilan View dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Simbol dan tampilan view 

3. Theme.  

Theme merupakan suatu bangunan dasar sistem ArcView. Theme 

merupakan kumpulan dari beberapa layer ArcView yang membentuk suatu 

“tematik” tertentu. Sumber data yang dapat direpresentasikan sebagai theme 

adalah shapefile, coverage (ArcInfo), dan citra raster. Tampilan theme dapat 

dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tampilan theme 
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4. Table.  

Sebuah table merupakan representasi data ArcView dalam bentuk sebuah 

table. Sebuah table akan berisi informasi deskriptif mengenai layer tertentu. 

Simbol dan tampilan tabel dapat dilihat pada gambar 

 

  

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5. Simbol dan tampilan tabel 

5. Chart.  

Chart juga merupakan representasi grafis dari suatu resume table. Bentuk 

chart yang didukung oleh ArcView adalah line, bar, column, xy scatter, area 

dan pie. Simbol dan  tampilan chart dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Simbol dan tampilan Chart 

6. Layout.  

Layout digunakan untuk menggabungkan semua dokumen (View, table, 

dan chart) ke dalam suatu dokumen yang siap cetak (biasanya dipersiapkan 
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untuk pembuatan hardcopy). Simbol dan tampilan layout dapat dilihat pada 

gambar 2.7.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Simbol dan tampilan layout 

7. Script.  

Script merupakan bahasa (semi) pemrograman sederhana (makro) yang 

digunakan untuk mengotomatisasi kerja ArcView.  Tampilan script dapat 

dilihat pada gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Simbol dan tampilan script 

Selain hal diatas, hal umum lainnya yang perlu diketahui tentang ArcView 

adalah:  
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a. Untuk mengetahui apa fungsi dari sebuah tombol, tool atau pilihan menu, 

pindahkan kursor ke lokasi yang diinginkan (tetapi jangan menekan 

tombol mouse). Sebuah deskripsi singkat akan muncul pada status bar 

ArcView (yang biasanya akan ditemukan pada bagian bawah jendela 

utama ArcView).  

b. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang sebuah tombol, tool 

atau pilihan menu tekan tombol  Help dan tekan tombol, tool atau pilihan 

menu yang anda inginkan,  

c. Untuk memperoleh bantuan mengenai sebuah kotak dialog tekan tombol  

F1  pada keyboard anda ketika dialog muncul di layar.  

Untuk melihat isi dari ArcView help, pilihlah  Help – Help Topics dari baris 

menu. 

 

2.1.4 Peta dan Pemetaan 

2.1.4.1 Pengertian Peta 

Pendapat dari ICA (International Cartographic Assosiation), Peta adalah 

gambar konvensional yang dinormalisasi dalam skala, biasanya dalam bentuk 

bidang datar dan dari data yang dipilih mengenai pemandangan abstrak yang 

berhubungan dengan permukaan bumi atau keadaan dalam bumi. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peta adalah suatu gambaran 

unsur–unsur dari permukaan bumi yang digambarkan pada satu bidang datar dan 

diperkecil atau diskalakan.   

Klasifikasi peta dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:  

1. Penggolongan peta menurut isi (content) yaitu:  
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a) Peta umum atau peta Rupa Bumi atau dahulu disebut peta Topografi 

yaitu peta yang menggambarkan bentang alam secara umum 

dipermukaan bumi, dengan menggunakan skala tertentu. Peta–peta 

yang bersifat umum masuk dalam kelompok ini seperti peta dunia, 

atlas, dan peta geografi yang berisi informasi umum. 

b) Peta Tematik adalah peta yang memuat tema–tema khusus untuk 

kepentingan tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu 

pengetahuan, perencanaan, pariwisata, dan sebagainya.  

c) Peta Navigasi (Chart) adalah peta yang dibuat secara khusus atau 

bertujuan praktis untuk membantu para navigasi laut, penerbangan 

maupun perjalanan. Unsur yang digambarkan dalam, chart meliputi 

rute perjalanan dan faktor–faktor yang sangat penting sebagai 

panduan perjalanan seperti lokasi kota–kota, ketinggian daerah atau 

bukit–bukit, maupun kedalaman laut.  

Komponen peta tematik merupakan informasi tepi peta, meliputi judul peta, 

skala peta, orientasi peta, garis tepi peta, letak koordinat, sumber peta, inset peta 

dan legenda peta. Biasanya komponen peta tematik ini diatur sedemikian rupa 

dengan memperhatikan aspek selaras, serasi, seimbang atau disingkat 3S.   

2. Penggolongan peta berdasarkan skala (scale) yaitu :  

a. Peta skala sangat besar: > 1 : 10.000  

b. Peta skala besar: < 1 : 100.000–1 : 10.000  

c. Peta skala sedang: 1 : 100.000–1 : 1.000.000  

d. Peta skala kecil: > 1 : 1.000.000   
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3. Penggolongan peta berdasarkan kegunaan (purpose).  

Meliputi peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, informasi umum, turis, 

navigasi, aplikasi teknik dan perencanaan. 

 

2.1.4.2 Pemetaan  

Soekidjo dalam Sasrimita (2015) menyatakan bahwa pemetaan adalah 

pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak 

geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan 

potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memilki ciri khas 

khusus dalam penggunaan skala yang tepat.  

Menurut Juhadi dan Liesnoor dalam Sasrimita (2015) Pengertian lain 

tentang pemetaan yaitu sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan 

peta. Langkah  awal  yang  dilakukan  dalam  pembuatan  data, dilanjutkan  dengan 

pengolahan  data,  dan  penyajian  dalam  bentuk  peta.  

Jadi, dari dua definisi diatas dan disesuaikan dengan penelitian ini maka 

pemetaan merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah 

awal dalam pembuatan peta, dengan menggambarkan penyebaran kondisi alamiah, 

memindahkan keadaan sesungguhnya kedalam peta dasar, yang dinyatakan dengan 

penggunaan skala peta.   

Proses pemetaan yaitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

perancangan sebuah peta. Ada 3 tahap proses pemetaan yang harus dilakukan yaitu:    

1. Tahap pengumpulan data  

Langkah awal dalam proses pemetaan dimulai dari pengumpulan data. 

Data merupakan suatu bahan yang diperlukan dalam proses pemetaan. 
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Keberadaan data sangat penting artinya, dengan data seseorang dapat 

melakukan analisis evaluasi tentang suatu data wilayah tertentu. Data yang 

dipetakan dapat berupa data primer atau data sekunder. Data yang dapat 

dipetakan adalah data yang bersifat spasial, artinya data tersebut terdistribusi 

atau tersebar pada suatu wilayah tertentu. Pada tahap ini data yang telah 

dikumpulkan kemudian dikelompokkan dahulu menurut jenisnya seperti 

kelompok data kualitatif atau data kuantitatif.  

Pengenalan sifat data sangat penting untuk simbolisasi atau penentuan 

dan pemilihan bentuk simbol, sehingga simbol tersebut akan mudah dibaca 

dan dimengerti. Setelah data dikelompokkan dalam tabel–tabel, sebelum 

diolahditentukan dulu jenis simbol yang akan digunakan. Untuk data 

kuantitatif dapat menggunakan simbol batang, lingkaran, arsir bertingkat dan 

sebagainya, melakukan perhitungan-perhitungan untuk memperoleh bentuk 

simbol yang sesuai.   

2. Tahap penyajian data  

Langkah pemetaan kedua berupa panyajian data. Tahap ini merupakan 

upaya melukiskan atau menggambarkan data dalam bentuk simbol, supaya 

data tersebut menarik, mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna (users). 

Penyajian data pada sebuah peta harus dirancang secara baik dan benar 

supaya tujuan pemetaan dapat tercapai.    

3. Tahap penggunaan peta  

Tahap penggunaan peta merupakan tahap penting karena menentukan 

keberhasilan pembuatan suatu peta. Peta yang dirancang dengan baik akan 
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dapat digunakan/dibaca dengan mudah. Peta merupakan alat untuk 

melakukan komunikasi, sehingga pada peta harus terjalin interaksi antar 

pembuat peta (map maker) dengan pengguna peta (map users). Pembuat peta 

harus dapat merancang peta sedemikian rupa sehingga peta mudah dibaca dan 

dianalisis oleh pengguna peta. Pengguna harus dapat membaca peta dan 

memperoleh gambaran informasi sebenarnya dilapangan (real world). 

 

2.2 HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

a. Penelitian oleh Hamdi Asep (2014) dengan judul Analisis Sebaran SMP 

Negeri Kaitannya Dengan Aksesbilitas Mendapatkan Pendidikan di 

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 

menyimpulkan bahwa dari hasil analisa data dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: (1) Sebaran lokasi SMP Negeri dari faktor kuantitas 

penduduk, pola sebaran dan jangkauan pelayanan yang ditinjau 

menyatakan bahwa sebaran lokasi SMP Negeri belum sepenuhnya dapat 

terwujud secara merata. (2) Aksesibilitas pendidikan SMP Negeri belum 

dapat diakses dengan baik bagi para penduduk usia sekolah menengah 

pertama yang bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur. (3) 

Sebaran lokasi SMP Negeri kaitannya dengan aksesibiltas mendapatkan 

pendidikan di Kecamatan Ciputat Timur bahwa sebaran lokasi SMP 

Negeri terdapat keterkaitan dengan aksesibilitas mendapatkan 

pendidikan di Kecamatan Ciputat Timur. 

b. Penelitian oleh Ahmadi Ali dan Ariyani Indrayati (2014) dengan judul 

Studi Penentuan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Tingkat SLTA 
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di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, menyimpulkan bahwa: (1) 

Ada tiga alternatif letak yaitu Desa Sitirejo, Desa Karangmulyo, dan 

Desa Maitan. Desa Sitirejo (lokasi usulan pemerintah) layak untuk 

dijadikan lokasi pembangunan gedung SMK. (2) Agar terjadi pemerataan 

PEMDA harus membangun sekolah di Kecamatan Jaken, Kecamatan 

Gunungwungkal, dan Kecamatan Tambakromo. Khusus Kecamatan 

Tambakromo harus ditambah dua SLTA. 

c. Penelitian oleh Rofi’ah Hidayatur (2012) dengan judul Evaluasi 

Terhadap Lokasi Gedung Sekolah SLTA di Kecamatan Sambeng 

Kabupaten Lamongan, menyimpulkan bahwa: (1) Masih ada kekurangan 

30 ruang kelas atau 1 sekolah. Untuk SMA Kasgoro sarana prasarana 

kurang memadai, sedangkan untuk SMK Negeri sudah memadai. (2) 

Berdasarkan analisis SIG SMA Kasgoro masuk dalam kategori sesuai 

dan SMK Negeri masuk dalam kategori sesuai. (3) Yang menentukan 

pilihan sekolah adalah kualitas sekolah, bukan jarak dari tempat tingggal 

penduduk menuju lokasi sekolah. 

d. Penelitian oleh Irfani Rizqi (2010) dengan judul Kemampuan Daya 

Tampung Sekolah Terhadap Kesempatan Bersekolah Masyarakat, 

menarik hasil kesimpulan bahwa Secara keseluruhan kebutuhan minimal 

ruang kelas masih lebih banyak dibanding dengan jumlah ruang kelas 

yang ada di kabupaten Tegal tahun 2010. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan hasil penelitian tentang kemampuan daya tampung SMA 

dan SMK Negeri berdasarkan jumlah lulusan SMP Negeri tahun 2017 di Kota 

Semarang yaitu:  

1. Kemampuan daya tampung rata-rata untuk SMA Negeri untuk SMP 

Negeri di Kota Semarang adalah 58,20%. SMA Negeri dengan daya 

tampung tertinggi untuk SMA Negeri terdapat pada SMA Negeri 3 

Semarang sebesar 76,16%  dan daya tampung terendah untuk SMA 

Negeri terdapat pada SMA Negeri 16 Semarang sebesar 24,65%. 

Sedangkan Kemampuan daya tampung rata-rata untuk SMK Negeri 

untuk SMP Negeri di Kota Semarang adalah 56,57%. Dengan daya 

tampung tertinggi untuk SMK Negeri terdapat pada SMK Negeri 2 

Semarang dengan daya tampung sebesar 73,61% dan daya tampung 

terendah untuk SMK Negeri terdapat pada SMK Negeri 10 Semarang 

dengan daya tampung sebesar 36,67%. Kemampuan ini juga hasil 

pengaruh dari mutu sekolah, jurusan yang ada pada SMK tersebut dan 

minat siswa untuk mendaftar pada SMK Negeri tersebut. 

2. SIG dapat membantu mempermudah untuk mengetahui informasi karena 

SIG membuat tampilan informasi lebih menarik dan komunikatif 

sehingga informasi dapat dipahami dengan baik oleh pengguna aplikasi. 
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5.2 SARAN 

Kemampuan daya tampung rata-rata SMA dan SMK Negeri untuk lulusan 

SMP Negeri cukup tinggi, yaitu lebih dari 50%. SMP Negeri harus bersaing dengan 

SMP swasta di Kota Semarang. Kemampuan daya tampung SMA Negeri 58,20% 

dan SMK Negeri 56,57% yang berarti SMP Negeri lebih banyak menduduki daya 

tampung SMA dan SMK Negeri dibanding SMP swasta. Berarti sisa dari kuota 

daya tampung ditempati oleh SMP swasta. Untuk SMP Negeri dan swasta harus 

berkompetisi meningkatkan mutu sekolah agar dapat masuk dalam kuota daya 

tampung SMA dan SMK Negeri di Kota Semarang. Untuk SMA dan SMK Negeri 

di Kota Semarang lebih meningkatkan mutu dan prestasi sehingga minat lulusan 

SMP untuk mendaftar dapat meningkat. 

Informasi dengan aplikasi SIG masih perlu disempurnakan sehingga gambar 

pada tampilan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, terlebih dengan 

meningkatkan ke model lain seperti aplikasi mobile atau dengan WEB sehingga 

lebih fleksibel untuk digunakan. 
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