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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Absensi merupakan suatu proses pengambilan data guna mengetahui jumlah 

ketidakhadiran dalam suatu kegiatan. Absensi digunakan dalam banyak hal seperti, 

absensi karyawan kantor, absensi mahasiswa, absensi siswa, dan banyak lagi absensi 

yang di gunakan di lembaga ataupun perusahaan. Sistem absesnsi saat ini sudah 

sangat berkembang dengan adanya tekologi seperti komputer dan gadget. Dari sistem 

yang menggunakan kertas, finger print, program komputer, scan mata, dan manual. 

 Absensi berarti “tidak hadir”, namun bisa dikatakan pula absensi merupakan 

ketidakhadiran atau kehadiran suatu objek dalam hal ini adalah orang, dimana orang 

tersebut terlibat dalam suatu organisasi yang mengharuskan adanya pemberitahuan 

tentang keadaan atau kehadiran atau ketidakhadirannya dalam ruang lingkup 

organisasi tersebut.” Absensi sangat berpengaruh pada kinerja personal serta instansi 

dimana ia bekerja, yang dapat dijadikan pertimbangan terhadap tindak lanjut serta 

pembuatan keputusan bagi kelangsungan perkembangan instansi tersebut.[1] 

 Absensi kehadiran merupakan bagian peranan penting dalam setiap instansi 

pendidikan. Dimana absensi merupakan salah satu penunjang utama yang dapat 

mendukung dan memotivasi setiap kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Seperti 

halnya absensi di SMP Negeri 1 Bulukumba yang masih menggunakan cara manual 

(tanda tangan), cara ini sangatlah rawan bagi suatu lembaga pendidikan karena 

tingkat kedisiplinan yang tidak dapat di kontrol dan dapat disalah gunakan oleh orang 

yang tidak bertanggung jawab, kerugian lain yang mungkin muncul pada sistem 

absensi manual adalah rekapitulasi data yang masih memakan banyak waktu dan 

tenaga.[2] 
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Smartphone merupakan salah satu alat yang dapat membantu seseorang untuk 

melakukan absensi saat suatu kegiatan. Dengan adanya smartphone maka absensi 

menjadi lebih efesien dan efektif. Smartphone juga sudah sangat mewabah di semua 

kalangan dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Semua kalangan orang juga saat 

ini telah menggunakan smartphone. 

 Perangkat mobile seperti layaknya smartphone mewabah dengan cepat di 

tangan masyarakat. Seiring dengan didukungnya pengembangan aplikasi mobile yang 

kian inovatif, menjadikan smartphone semakin digemari. Aplikasi yang dibangun 

guna mendukung konten dari smartphone tersebut tergolong sangat beragam, mulai 

dari hiburan atau permainan, alat hitung, pengolahan gambar, pemutar musik dan 

video, media sosial, dan sebagainya. Aplikasi pendukung konten smartphone 

memungkinkan untuk mempermudah hampir segala aspek kegiatan yang dijalani 

pengguna, baik itu hiburan, bisnis kerja, dan juga aspek lainnya. Perangkat mobile 

telah mampu melakukan pengolahan file digital yang umum digunakan dalam hampir 

segala aspek perkuliahan. Keunggulan lain yang dimiliki oleh perangkat mobile 

adalah tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga pengolahan file tersebut dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja.[3] 

 Banyak sistem yang dapat membantu kegiatan seseorang dengan berbasis 

android. Android merupakan operasi bebrbasis linux yang dirancang untuk perangkat 

bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Telah banyak 

aplikasi atau sistem yang dibuat dengan berbasis android. Contohnya sistem mobile 

banking, social media dan banyak lainya.  

 Dapat disimpulkan bahwa Android adalah sistem operasi atau OS yang 

dikembangkan oleh linux guna menjalankan perangkat smartphone sehingga 

smartphone dapat digunakan dengan tampilan dan performa yang baik.[4] 

 Dengan kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini masih banyak 

lembaga-lembaga dan instansi yang masih menggunakan sesuatu secara manual. 
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Seperti SMA Negeri 4 Pangkalpinang yang masih menggunakan absensi siswa secara 

manual. Dengan absensi secara manual ini masih membuat seorang guru atau wali 

kelas mengerjakan rekapitulasi berkali-kali pada setiap mata pelajaran. Terkadang 

juga guru pada saat pergantian jam pelajaran tidak mengabsen lagi dikarenakan akan 

banyak nya rekapitulasi absensi. Absensi hanya dilakukan dipagi hari tanpa harus 

mengetahui lagi apakah siswa masih hadir atau tidak pada jam selanjutnya. 

 Dari permasalahan diatas maka pada SMA Negeri 4 pangkalpinang 

memerlukan  suatu sistem atau program yang dapat membantu para guru untuk 

mengabsensi para siswa agar proses absensi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu 

penulis ingin menambahkan sistem atau program absensi berbasis android di sekolah 

tersebut.  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana cara untuk mengatasi pencatatan kehadiran siswa secara 

manual? 

b) Bagaimana sistem kehadiran siswa berbasis android bekerja ? 

1.3      Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara mengatasi absensi siswa secara manual. 

2. Mengetahui cara sistem absensi siswa bebasis android bekerja. 
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b. Manfaat Penelitian  

   Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu para guru dalam 

proses absensi siswa secara manual yang kurang efektif. Sehingga absensi dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. Bagi pegawai TU tidak perlu lagi 

melakukan rekap absen seperti biasanya. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan sasaran sistem informasi yang tepat dan tujuan dari 

penelitian dapat tercapai, penulis membatasi ruang lingkup sistem informasi yang 

akan dirancang ini adalah sebagai berikut: 

a) Sistem informasi yang dibangun hanya untuk digunakan di SMAN 4 

Pangkalpinang. 

b) Sistem informasi ini hanya membahas mengenai sistem kehadiran siswa 

berbasis android. 

c) Sistem informasi ini hanya dapat digunakan di Operating System Android. 

1.5  Metodologi Penelitian 

a. Model Pengembangan Sistem Waterfall 

Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini 

menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan 

pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem ke 

para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada 

perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. 



 

5 
 

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan 

yang berurut yaitu: requirement (analisis kebutuhan), design system (desain 

sistem), Coding (pengkodean)  & Testing (pengujian), Penerapan Program, 

pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 

1) Requirement Analisis 

 Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang 

bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh 

pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini 

biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei 

langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

2)  System Design 

 Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari 

dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu 

dalam menentukan perangkat keras(hardware) dan sistem persyaratan 

dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. 

3)  Implementation 

 Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program 

kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. 

Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut 

sebagai unit testing. 

4) Integration & Testing 

 Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan 
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masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 

mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 

5) Operation & Maintenance 

 Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak 

yang  sudah  jadi,  dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. 

Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak 

ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 

implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

b. Metode Berorientas Objek 

Metodologi yang digunakan yaitu Pengembangan Sistem Berorientasi 

Objek Oriented. Dalam MBO terdapat istilah tahapan yang merupakan batas 

fase perkembangan pada siklus hidup perangkat lunak. Tahapan awal 

pengembangan suatu perangkat lunak hendaknya mencerminkan persoalan-

persoalan nyata, dan tahapan akhir mencerminkan hasil/produk. Suatu metode 

dianggap baik apabila menyediakan produk terdefinisi untuk setiap tahapan.[5] 

c.  Tools 

UML (Unifield Modeling Language) adalah ‘bahasa’ pemodelan untuk 

sistem atau perangkat lunak yang berparadigram ’berorientasi objek’. 

Pemodelan (modeling) sesungguhnya 41 digunakan untuk penyederhanaan 

permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih 

mudah dipelajari dan dipahami. Bahasa pemodelan grafis telah ada diindustri 

perangkat lunak sejak lama. Pemicu utama di balik semuanya adalah bahwa 

bahasa pemrograman berada pada tingkat abstraksi yang terlalu tinggi untuk 

memfasilitasi diskusi tentang desain. Dengan menggunakan notasi-notasi 
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seperti UML, alur logika dari perangkat lunak yang akan dikembangkan bisa 

mudah untuk dipahami.[6] 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan ini terdapat pembahasan yang tersusun dalam 

beberapa kelompok sehingga mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan 

penulisan laporan kerja praktek ini. Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini 

adalah sebagai berikut :  

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II (LANDASAN TEORI) 

Bab ini  teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan kerja praktek serta beberapa literature 

review yang berhubungan dengan penelitian. 

 

BAB III (ORGANISASI) 

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah singkat, struktur organisasi yang bertugas dan 

wewenang di SMAN 4 Pangkalpinang. 

 

BAB IV (PEMBAHASAN) 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengamatan, pembahasan dan 

permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, analisa proses, UML 

(Unified Modelling Language) sistem yang berjalan, serta alternatif pemecahan 

masalah. 

 

BAB V (PENUTUP) 
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Pada bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

apa yang di peneliti lakukan dalam peneliti Laporan Kerja Praktek ini. 

  

 


