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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to describe the designing of management 
information system of students presence based on SMS and also to describe the 
aplication of management information system of students presence based on SMS at 
SMP N 14 Surakarta. 

Kind of research that used is research and develompment (R&D). the 
development model is descriptive procedural model. The research that is conducted 
in SMP N 14 Surakarta is a development of students presence based on SMS. The 
development procedure is done by product development, trial product and 
evaluation product. The subject of the research is 7th grade students. The technique 
of collecting data is carried out by observation method, interview and documentary. 

The result of this research is the management information system of SMP N 
14 Surakarta students presence based on SMS. Having 5 menues inside, they are 
administration menu, master data menu, transaction menu, report menu and utility 
menu. On the transaction process using manual system, it is carried out in three 
places. Fisrt, it is done in the class by writing the students presence in the class 
journal book, secondly it is done by conselor who recapitulate the students presence 
on the conselor journal book and the last, it is done by in charge teacher, who 
writes the students presence by coming class by class and recapitulate them on the 
journal book. Meanwhile if we use this application program of student presence, it 
is only conducted once and all data are save in the database. The report for parents 
is given in form of printed out and SMS. So, parents can know their children 
presence easly and the communication between school and parents can run well. 
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PENDAHULUAN 

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 tak 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. 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.   
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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. 

Perkembangan teknologi telekomunikasi di bidang ponsel saat ini 

semakin berkembang pesat. Sudah semestinya sekolah-sekolah saat ini perlu 

menerapkan teknologi tersebut untuk penyampaian informasi absensi siswa 

kepada orangtua mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

telekomunikasi. 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. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat program 

aplikasi sistem informasi manajemen absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta, 

yang berisi aplikasi input data siswa dan data orang tua siswa. Dilengkapi 

aplikasi untuk transaksi absensi siswa, transaksi SMS. Dengan adanya program 

aplikasi absensi siswa ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk pengelolaan 

absensi SMP Negeri 14 Surakarta, khususnya dalam memberikan pelayanan 

kepada orang tua siswa. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu research and development 

(R&D) adalah sebuah strategi penelitian yang cukup ampuh untuk 

memperbaiki praktik. Research and development adalah suatu proses untuk 

mengembangakan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk 

benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak 

(software), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran 

dikelas, perpustakaan atau laboratorium, atau model – model pendidikan, 

pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen (Sutama, 2012 : 

183). Model pengembangan yang digunakan untuk perancangan dalam 

penelitian ini adalah model prosedural yang bersifat deskriptif, yaitu digunakan 

dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. 

Kondisi yang ada mencakup: (1) kondisi produk-produk yang sudah ada 

sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar (embrio) untuk produk yang 

akan dikembangkan, (2) kondisi pihakk pengguna, seperti sekolah, guru, kepala 

sekolah, siswa, serta pengguna lainnya, (3) kondisi faktor-faktor pendukung 

dan penghambat pengembangan dan penggunaan dar produk yang dihasilkan, 

mencakup unsur manusia, sarana-prasarana, biaya, pengelolaan dan 

lingkungan. (Sukmadinata:167). Langkah – langkah penelitian dan 

pengembangan meliputi : (1) identifikasi masalah, (2) pengumpulan informasi, 

(3) desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) uji coba 

produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk tahap 

akhir, dan (10) produksi massal. Pelaksanaan untuk penelitian ini hanya sampai 

pada tahap keenam yaitu uji coba produk (Sugiyono, 2013:409).  

Metode penelitian yang digunakan untuk produk yang dihasilkan 

yaitu program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Absensi Siswa SMP 

Negeri 14 Surakarta berbasis SMS adalah metode eksperimen karena metode 

ini paling tepat dan akurat untuk memenuhi fungsi ilmu yaitu menjelaskan, 

memprediksi, dan mengontrol. Metode eksperimen memiliki struktur yang 
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DesainProduk 
(Flowchart 
Program) 

Identifikasi Masalah 
(SIM absensi siswa) 

Pengumpulan Data 
(data siswa) 

Pembuatan 
program aplikasi 

absensi siswa 

UjiCobaProduk 
(Pembimbing, Guru BK, 

petugas piket, orang tua) 
PenilaianProduk 

ketat, sistematis, terstruktur dan terukur untuk mengguji hubungan kausal atau 

pengaruh dengan pengontrolan yang ketat dan transparan, dan perhitungan 

tatistik yang tepat dan akurat. Research and development berfokus pada 

efektivitas, efisiensi, dan produktivitas (Putra, 2011:129). 

Sesuai dengan rumusan masalah, tempat atau lokasi penelitian adalah 

di SMP Negeri 14 Surakarta. Penelitian dilaksanakan pada sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat yaitu selama satu bulan yaitu bulan Januari 

2015. Berikut adalah proses tahapan R & D pada penelitian ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahapan R & D Sistem Informasi Manajemen Absensi Siswa 

SMP N 14 Surakarta 

  Pada gambar  tahapan R & D diatas terlihat bahwa setelah 

melakukan identifikasi masalah, tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data 

yang meliputi data siswa. Desain produk pada penelitian ini adalah flowchart 

program aplikasi yang akan dibuat, yang diikuti oleh pembuatan program 

aplikasi sesuai flowchart, kemudian validasi oleh pembimbing dan guru BK. 

Apabila ada masukan maka dilakukan perbaikan desain, dan tahapan terakhir 

pada penelitian ini adalah uji coba produk. 

 

HASIL PENELITIAN 

Sebelum menggunakan aplikasi absensi siswa ini, peneliti 

melakukan pendataan untuk pengisian data siswa yaitu siswa kelas VII SMP 

Negeri 14 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Pendataan tersebut meliputi NIS 
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(Nomor Induk Siswa), nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, 

agama, nama orang tua, pekerjaan orang tua, no hp orang tua  serta kelas. 

Pendataan tersebut dilakukan oleh peneliti selama tiga hari karena untuk data 

nama siswa, NIS, jenis kelamin, agama dan kelas telah ada di bagian Tata 

Usaha, sehingga peneliti hanya mendata tempat tanggal lahir siswa, alamat, 

nama orang tua, pekerjaan orang tua dan no handphone orangtua dari kelas VII 

A sampai VII G. Setelah selesai melakukan pendataan siswa kelas VII, peneliti 

dan Guru BK melakukan input data siswa, yang telah ada pada aplikasi sistem 

informasi absensi SMP Negeri 14 Surakarta. Peneliti dan Guru BK melakukan 

input satu per satu sebanyak siswa kelas VII. Data siswa berada pada menu data 

master kemudian pilih daftar siswa. 

Jika proses pendataan siswa, input data siswa telah dilakukan, maka 

proses transaksi absensi siswa dapat dilaksanakan. Transaksi absensi siswa 

dilakukan setiap hari oleh petugas piket dengan cara keliling kelas per kelas, 

kemudian data absensi diinputkan ke aplikasi absensi. Waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan proses transaksi absensi kira-kira 30 menit. Setelah dilakukan 

absensi siswa, petugas piket mengirimkan SMS kepada orang tua siswa 

berdasarkan kategori absen yaitu sakit, ijin, alpha, pulang maupun terlambat. 

Apabila ingin mengetahui laporan absensi siswa, dapat dilakukan 

dengan memilih menu laporan, kemudian pilih laporan absensi bulanan, absensi 

semester dan laporan keterlambatan bulanan. Laporan absensi bulanan, yaitu 

daftar absensi siswa selama satu bulan. Laporan absensi semester, yaitu daftar 

absensi siswa dalam satu semester, sedangkan laporan keterlambatan bulanan, 

yaitu melihat daftar keterlambatan siswa dalam satu bulan. Apabila ingin 

mengirimkan laporan absensi kepada orang tua siswa dengan memilih SMS 

broadcast kemudian tulis SMS sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi absensi siswa 

ini menggunakan PHP dilengkapi dengan form user, dimana untuk masuk pada 

program ini harus log in terlebih dahulu, dan ada password yang hanya 

diketahui oleh user yaitu pengguna program aplikasi absensi siswa ini.  

Berikut adalah design layout program aplikasi sistem informasi 

manajemen Absensi Siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS: 
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Gambar 2 Design layout aplikasi 

Pada tampilan di atas terdapat lima menu yang ada pada menu utama 

yaitu administrasi, data master, transaksi, laporan dan utility. Setiap menu 

memiliki sub sendiri – sendiri yang akan dibahas secara terperinci beserta 

kegunaannya dalam program ini. Background yang digunakan dalam sistem 

informasi absensi ini, menggunakan foto bagian depan SMP Negeri 14 

Surakarta yang berada di Jalan Prof. WZ. Yohanes 54 Surakarta. 

Berikut adalah tampilan menu yang ada pada aplikasi sistem 

informasi manajemen absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS : 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tampilan menu aplikasi 

Pada tampilan menu di atas terdapat lima menu yang ada pada 

program aplikasi absensi siswa berbasis SMS ini. Proses absensi siswa dan 

SMS broadcast dengan menggunakan program aplikasi absesnsi siswa berbasis 

SMS terdapat pada menu transaksi, dan semua database yang tersimpan, dapat 

di pindah ke folder lain atau komputer lain dengan cara  copy – paste. Apabila 
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program aplikasi absensi mengalami error atau kerusakan, tidak perlu khawatir 

dengan databasenya. Input yang dilakukan pada program aplikasi absesnsi 

siswa yaitu input data siswa, berikut adalah tampilannya : 

 
Gambar 4 Tampilan input data siswa 

Untuk mengetahui perbedaan penggunaan program aplikasi absensi 

siswa berbasis SMS dan manual, berikut adalah tabel untuk mengetahui 

perbedaan tersebut: 

Tabel 1 Perbandingan Manual dan Menggunakan Aplikasi 

Perbedaan Secara Manual Menggunakan Program 
Aplikasi Absensi 

Proses 3 tempat 1 tempat 
Waktu 1 jam 30 menit 
Database Lembaran kertas MySQL 
Proses Menggunakan absensi buku, 

menulis di papan ruang BK, 
menulis di buku piket 

Menginputkan data dari 
absensi petugas piket 

Penggunaan  Mudah dilakukan oleh siapa 
saja 

Harus ada pelatihan 
terlebih dahulu  

Rekapan 
absensi 

Dihitung secara manual  Ada pada program aplikasi 

Laporan ke 
orang tua 

Orang tua harus datang ke 
sekolahan atau setiap semester 
mlihat dii buku raport 

Melalui SMS 
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  Peneliti menggunakan angket untuk melakukan validasi program 

aplikasi absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS. Dengan angket 

tersebut dapat diketahui berbagai hal yang berhubungan dengan program 

aplikasi absensi siswa ini. Angket tersebut diisi oleh petugas piket dalam hal ini 

guru yang telah dijadwal sebagai pengguna atau user dari program aplikasi 

sistem informasi absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta. Angket tersebut 

diawali dengan mengisi pengetahuan umum petugas piket tentang komputer 

yaitu apakah petugas piket bisa menghidupkan dan mematikan komputer, 

biasanya menggunakan komputer untuk kegiatan apa saja, dan apa kesulitan 

yang dihadapi pada waktu menggunakan komputer. Dari hasil angket tersebut, 

dapat diketahui bahwa petugas piket SMP Negeri 14 Surakarta sudah sering 

menggunakan komputer di tempat kerjanya, sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam menghidupkan dan mematikan komputer.   

SMP Negeri 14 Surakarta hanya mempunyai satu komputer yang 

digunakan secara bebas oleh guru piket untuk kegiatan pengetikan. Sedangkan 

penggunaan program aplikasi absensi siswa ini digunakan secara bergantian 

sesuai dengan jadwal piket. Tidak semua petugas piket mampu menggunakan 

program aplikasi ini, namun perwakilan setiap hari petugas piket untuk input 

absensi siswa telah ditentukan. Awalnya petugas piket merasa kesulitan dengan 

prosedur untuk transaksi absensi, tapi setelah lebih dari tiga hari berjalan, 

petugas piket sudah dapat mengoperasikan program aplikasi absensi siswa ini 

dan dapat menggunakan SMS gateway dengan benar. Untuk input data siswa, 

dilakukan oleh peneliti dan guru BK, sehingga apabila ada yang tidak 

dimengerti oleh petugas piket, dapat langsung sharing dengan peneliti. Menurut 

petugas piket, program aplikasi ini mudah digunakan karena langkah demi 

langkahnya berurutan dan pilihan – pilihan yang akan digunakan user telah ada, 

sehingga user tinggal memilih akan melakukan apa saja.  

Agar prosedur penggunaaan program aplikasi berjalan dengan lancar, 

maka guru BK mencatat prosedur penggunaan program aplikasi absensi ini, 

misalnya mencatat langkah – langkah transaksi absensi siswa, mengirimkan 

SMS kepada orang tua siswa maupun  mencetak laporan transaksi. Untuk 
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transaksi absensi tidak ada masalah yang berarti dalam penggunaannya, karena 

tinggal memilih jenis absensi. Menurut petugas piket, program aplikasi ini 

mudah digunakan karena langkah demi langkahnya berurutan dan pilihan – 

pilihan yang akan digunakan user telah ada, sehingga user tinggal memilih akan 

melakukan apa saja. 

Penggunaan program aplikasi absensi SMP Negeri 14 Surakarta 

sejalan dengan penelitian yang ditulis oleh Ahmed Abdi Aden, dkk (2013) 

bahwa efek dari kehadiran siswa pada prestasi akademik. Dalam penelitiannya 

menemukan bahwa ada hubungan positif antara kehadiran siswa dan prestasi 

akademik. Itulah sebabnya kehadiran dan absensi siswa harus dikelola dengan 

baik. Oleh karena itu peneliti menawarkan solusi yaitu sistem informasi 

manajemen absensi siswa di SMP Negeri 14 Surakarta.  

Veena K.Katankar (2010) menuliskan bahwa layanan SMS 

memainkan sangat penting peran dalam bidang bisnis masa depan yang akan 

dikenal sebagai mobile banking, sistem pemasaran organisasi dan lain-lain. 

Untuk masa depan, SMS bisa membuat ponsel sebagai alat bisnis yang efektif. 

Penelitian ini adalah tentang pengembangan perangkat lunak yang didasarkan 

pada layanan pesan singkat (SMS) sistem untuk menyampaikan pesan melalui 

SMS gateway. Layanan ini dapat diimplementasikan dalam organisasi multi 

departemen mana saja. Layanan SMS digunakan untuk sistem notifikasi dan 

pemasaran tujuan. Sistem yang diusulkan memiliki antarmuka web dan enkripsi 

metode untuk menyediakan layanan. Hal ini sebagai terobosan baru dalam 

memberikan laporan absensi siswa kepada orang tua melalui SMS Gateway. 

Dengan demikian orang tua juga dapat memantau kehadiran anaknya di 

sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Perancangan model sistem informasi manajemen absensi siswa SMP 

Negeri 14 Surakarta berbasis SMS menggunakan flowchart yang kemudian 

dibuat program aplikasi menggunakan PHP, MySQL dan Gammu. Model 

program aplikasi absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta berbasis SMS 
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mempunyai beberapa menu, yaitu menu aplikasi, data master, transaksi, laporan 

dan utility.  

Penggunaan program aplikasi absensi siswa SMP Negeri 14 Surakarta 

berbasis SMS dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan absensi 

di SMP Negeri 14 Surakarta terutama laporan kepada orang tua siswa. Orang 

tua siswa mendapatkan laporan absensi anaknya melalui SMS. 

Proses transaksi absensi siswa dapat dilakukan secara manual dan 

mudah dilakukan, tetapi rekapannya harus dihitung satu persatu secara manual, 

hal ini tidak terjadi pada proses transaksi dengan menggunakan program 

aplikasi absensi, karena rekapan absensi berada di laporan. Tinggal memilih 

bulan apa yang akan direkap atau semester berapa yang akan direkap atau 

semester berapa yang akan direkap. Apabila akan menggunakan program 

aplikasi aplikasi ini, hendaknya pengguna atau user melakukan pelatihan 

terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan atau error, dan mengetahui menu-

menu yang ada pada program aplikasi absensi berbasis SMS. Penggunaan 

program aplikasi absensi ini harus dilengkapi dengan perangkat tambahan yaitu 

modem SMS dan program ini menggunakan pulsa dalam mengirimkan laporan 

SMS ke orang tua, sehingga penggunaan program ini berkaitan dengan dana 

dan harus diperhatikan. 
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