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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

report absensi real time untuk wali murid dalam absensi siswa, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, 

serta metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan absensi siswa di sebuah sekolah pada umumnya 

dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mengetahui apakah siswa sakit, 

ijin, alpa, atau terlambat untuk setiap kelas yang nantinya data ini akan 

masuk ke data absensi siswa, data siswa itu diantaranya NIS, Nama, 

Kelas. Dari data absensi siswa, sekolah dapat menilai tingkat kedisiplinan 

pada setiap siswa. Hal ini juga berfungsi untuk mendapatkan rekap data 

absensi untuk setiap siswa pada akhir semester. Data absensi siswa yang 

sudah ada sebelumnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna pada 

saat melakukan pengisian absensi siswa karena petugas masih 

menggunakan daftar hadir secara manual. 

 Absensi siswa secara manual akan menemui beberapa kendala 

diantaranya mudah tercecer, sulitnya dalam pencarian data serta 

lambatnya waktu dalam pengolahan data maka di angap perlunya 

perubahan sistem secara komputerisasi sehingga data yang didapat lebih 

akurat serta penyimpanan data dapat menggunakan sistem database. 

Pembangunan sistem menggunakan database mysql, pemrograman dan 

desain mobile mengunakan php, html5, css3, dan jquery mobile yang 

memiliki kelebihan mendukung pada berbagai smartphone dan diberi fitur 

SMS Gateway yang digunakan pihak sekolah untuk menyampaikan 

informasi kepada setiap orang tua/wali siswa. Informasi yang dikirimkan 

melalui SMS adalah berupa report data kehadiran/absensi siswa putra 
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putrinya disekolah. SMS cocok digunakan untuk sistem informasi real 

time karena kecepatan pengiriman datanya dan luas jangkauannya. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, pada tugas akhir 

ini penulis akan membuat aplikasi “PEMANFAATAN SMARTPHONE 

SEBAGAI REPORT ABSENSI REAL TIME UNTUK WALI MURID 

DALAM ABSENSI SISWA“ yang dapat diolah di komputer maupun 

pada smartphone agar lebih efisien dan fleksibel. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana menganalisa sistem aplikasi report absensi real time 

untuk wali murid dalam absensi siswa? 

2. Bagaimana mendesain sistem aplikasi report absensi real time 

untuk wali murid dalam absensi siswa? 

3. Bagaimana mengimplementasikan sistem aplikasi report absensi 

real time untuk wali murid dalam absensi siswa? 

4. Bagaimana pengujian sistem aplikasi report absensi real time 

untuk wali murid dalam absensi siswa? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa sistem aplikasi report absensi real time untuk wali 

murid dalam absensi siswa. 

2. Mendesain sistem aplikasi report absensi real time untuk wali 

murid dalam absensi siswa. 

3. Mengimplementasikan sistem aplikasi report absensi real time 

untuk wali murid dalam absensi siswa. 

4. Pengujian sistem aplikasi report absensi real time untuk wali murid 

dalam absensi siswa. 
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1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bahasa pemrograman dan desain menggunakan php, html5, css3, 

dan jquery mobile. 

2. Database menggunakan mysql. 

3. Aplikasi hanya dapat mengolah dan membuat report absensi siswa. 

4. Sms gateway menggunakan gammu 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan semua referensi tentang sistem absensi siswa, 

library jquery, sms gateway, database mysql dan bahasa 

pemrograman php, html5, css3 yang digunakan dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi tahapan – 

tahapan proses pembuatan sistem aplikasi report absensi real time 

untuk wali murid dalam absensi siswa. 

3. Desain Sistem 

Berisi tentang desain sistem yang akan dibuat, meliputi, flowchart 

sistem, Unified Modeling Language (UML), dan desain interface 

aplikasi secara umum. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan 

bahasa pemrograman php. Dimulai dari pembuatan kode (program) 

untuk proses pembuatan sistem aplikasi report absensi real time 

untuk wali murid dalam absensi siswa, selanjutnya adalah 

pembuatan interface dan penambahan fitur – fitur aplikasi. Dan 

terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem aplikasi yang 

telah dibuat.  
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5. Pengujian 

Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem secara keseluruhan. Jika 

dalam proses ini terdapat kekurangan dalam program maka aplikasi 

akan diperbaiki beberapa kekurangan yang ditemukan saat uji coba 

tersebut. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 

seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

report absensi real time untuk wali murid dalam absensi siswa, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, 

serta metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca 

buku pemrograman php, html5, css3, jquery mobile mencari referensi yang 

berhubungan dengan sistem absensi siswa real time, baik dari bahan 

kuliah, jurnal, maupun referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi 

situs – situs website yang menyediakan tutorial mengenai pemrograman 

web. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa perancangan sistem meliputi deskripsi aplikasi report absensi real 

time untuk wali murid dalam absensi siswa. Sedangkan perancangan 

sistem meliputi pembuatan diagram UML (Unified Modelling Language) 

yang terdiri atas use case diagram, activity diagram, sequence diagram, 

class diagram, dan perancangan desain antar muka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi report 

absensi real time untuk wali murid dalam absensi siswa, lalu penjelasan – 

penjelasan dari hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan 

berdasarkan parameter – parameter pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta 

analisa dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari 

pembuat aplikasi, dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk 

pengembangan. 


