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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin 

cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 

cepat tersebut telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk di 

bidang pendidikan. Tanpa teknologi informasi dan komunikasi lembaga 

pendidikan dapat dikatakan belum cukup untuk mendukung proses belajar 

mengajar maupun administrasi yang baik. Dengan adanya teknologi informasi 

dan komunikasi diharapkan akan memberikan kemudahan untuk 

mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. 

Keberhasilan dalam sebuah organisasi ataupun instansi tidak lepas 

dari kedisiplinan semua stake holder yang ada. Di sekolah kedisiplinan 

kehadiran dari siswa merupakan hal terpenting untuk kesuksesan kegiatan 

belajar mengajar. Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Surakarta 

daftar absensi siswa masih dilakukan dengan manual. Absensi siswa 

dilakukan oleh kelas masing-masing, petugas piket dan guru Bimbingan 

Konseling (BK). Absensi yang dilakukan oleh kelas dengan cara menuliskan 

di buku absen setiap hari.  
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Absensi yang dilakukan oleh guru BK dengan cara setiap kelas 

mewakilkan satu anak untuk menulis absen di ruang BK kemudian Guru BK 

merekap di buku absen Guru BK. Sedangkan absensi yang dilakukan oleh 

petugas piket yakni petugas piket sekolah berkeliling kelas untuk mengambil 

kertas absensi yang telah diisi petugas piket kelas, kemudian petugas piket 

sekolah merekap semua data absensi siswa ke dalam buku absen siswa di  

meja piket, petugas piket juga mendata siswa yang terlambat masuk ke 

sekolah dengan cara siswa yang terlambat menulis di kertas yang telah 

disediakan sekolah kemudian petugas piket menuliskan di buku pelanggaran. 

Akumulasi keterlambatan dan absensi siswa juga dihitung secara manual. 

Setiap akhir semester guru Bimbingan Konseling (BK) harus merekap absensi 

siswa guna mengisi absensi di raport siswa yang diberikan sebagai laporan 

kepada orang tua siswa.   

Orang tua siswa merupakan bagian dari kesuksesan setiap siswa.  

Informasi terpenting bagi orang tua siswa yang terkait dengan kegiatan 

belajar disekolah seperti informasi nilai, jadwal ujian, absensi siswa atau 

lainnya biasanya diperoleh saat pihak sekolah sudah mengumumkannya, dan 

informasi tersebut bisa diperoleh hanya di sekolah saja. Artinya, akan sulit 

bagi orang tua siswa untuk memperoleh informasi yang diinginkan pada saat 

kapan pun dan dimanapun. Masalah lain yang ditemukan adalah sulitnya para 

orang tua siswa untuk mengetahui secara detail bagaimana perilaku anaknya 

selama di sekolah terutama absensi anaknya. 
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Perkembangan teknologi telekomunikasi di bidang ponsel saat ini 

semakin berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Sebuah penelitian oleh 

lembaga survei di AS menunjukkan bahwa orang Indonesia adalah pengguna 

ponsel pintar nomor satu di dunia (sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia). 

Sudah semestinya sekolah-sekolah saat ini perlu menerapkan teknologi 

tersebut untuk penyampaian informasi absensi siswa kepada orang tua mereka 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi yaitu ponsel. 

Untuk menerapkan teknologi informasi absensi siswa tersebut di sekolah, 

perlu dibangun sebuah sistem absensi berbasis SMS (Short Message Service)  

dimana sistem dapat menyampaikan absensi siswa kepada orangtua siswa. 

Sehingga orang tua dapat menerima informasi berupa SMS tentang absensi 

anaknya di sekolah dan orang tua dapat mengirimkan SMS ketika anaknya 

tidak masuk sekolah. Sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua 

dapat terjalin dengan baik. 

Dari hal tersebut perlu adanya pengembangan sistem absensi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan sistem 

absensi dengan cara mengembangkan sistem absensi yang telah ada dalam hal 

ini dilakukan di tiga tempat dan pencatatannya masih manual menjadi sistem 

informasi manajemen absensi siswa berbasis SMS yang datanya 

terkomputerisasi dan laporan dalam bentuk database maupun print out dan 

juga laporan absensi siswa langsung kepada orang tua siswa tersebut melalui 

SMS. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat 

ditarik beberapa permasalahan yang timbul dari pengelolaan absensi siswa 

SMP Negeri 14 Surakarta, antara lain : 

a. Melalui observasi langsung didapatkan pengelolaan absensi dilakukan tiga 

tempat yakni absensi kelas, absensi oleh guru BK dan absensi oleh 

petugas piket. Kesemuanya masih menggunakan cara manual yaitu 

absensi kelas dengan menuliskan di buku absen, Absensi guru BK dengan 

mewakilkan satu anak per kelas untuk menuliskan asensi di papan ruang 

BK kemudian guru BK merekap ke dalam buku absen BK, Absensi 

petugas piket dengan cara keliling mengambil kertas absensi yang telah 

diisi petugas piket kelas kemudian merekap ke dalam buku absen di meja 

piket. 

b. Wawancara yang dilakukan dengan petugas piket mengatakan bahwa 

waktu yang digunakan untuk proses transaksi merekap absensi siswa 

membutuhkan waktu 20 menit untuk semua kelas 

c. Wawancara yang dilakukan dengan Guru BK mengatakan bahwa waktu 

yang digunakan untuk merekap absensi siswa membutuhkan waktu 20 

menit.  

d. Wawancara yang dilakukan dengan Waka Kurikulum mengatakan bahwa 

pengisian rekap absensi untuk raport semesteran membutuhkan waktu 1 

hari untuk mendapatkan rekapan absensi per semester dari Guru BK. 
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e. Wawancara juga dilakukan dengan orang tua siswa mengatakan untuk 

mengecek absensi anaknya sering terlambat atau tidak, masuk sekolah 

atau tidak maka orang tua harus datang ke sekolah. 

f. Dibutuhkan satu sistem absensi yang mewakili absensi kelas, absensi oleh 

guru BK dan absensi oleh guru piket. 

g. Dibutuhkan suatu program aplikasi absensi siswa yang lebih cepat 

dibandingkan dengan menulis satu per satu di buku absensi . 

h. Belum ada laporan yang jelas untuk transaksi absensi setiap bulan dan 

setiap semester. 

i. Belum ada laporan yang jelas daftar siswa yang terlambat dalam setiap 

bulan maupun setiap semester. 

j. Transaksi absensi siswa pada bulan Januari tahun pelajaran 2014/2015 

k. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL, 

sedangkan SMS Gateway yang digunakan adalah program Gammu. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah 

sebagai berikut: 

a. Pendataan identitas siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta tahun 

pelajaran 2014/2015 

b. Pendataan nomor handphone hanya pada orang tua siswa kelas VII SMP 

Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
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c. Pendataan absensi siswa dan keterlambatan siswa kelas VII SMP Negeri 

14 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 

d. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dan MySql serta SMS Gateway 

menggunakan Gammu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan antara lain 

sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah perancangan sistem informasi dan manajemen (SIM) 

absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS? 

b. Bagaimanakah aplikasi sistem informasi dan manajemen (SIM) absensi 

siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya dapat diketahui tujuan 

penelitian tesis ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendiskripsikan perancangan sistem informasi manajemen (SIM) 

absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS. 

b. Untuk mendiskripsikan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) 

absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, maka diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Praktis  

1) Untuk siswa : untuk mengenalkan kepada siswa tentang adanya 

teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan absensi siswa 

berbasis SMS. 

2) Untuk orang tua siswa : memberikan informasi yang akurat dalam 

memantau absensi anaknya di sekolah melalui SMS. 

3) Untuk sekolah : memberikan informasi yang akurat dalam absensi 

siswa dan memantau tingkat kedisiplinan siswa. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Informasi hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang akan 

datang, sebab dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk melacak 

penelitian ini lebih dalam dan luas dengan mengembangkan sistem 

informasi dan teknologi yang lebih canggih dalam pembuatan 

aplikasinya. 

2) Merupakan sumbangan bagi pengembangan pendidikan terutama 

dalam memberikan pelayanan sistem informasi absensi siswa berbasis 

SMS. 


