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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pembahasan awal dalam penulisan skripsi yang berjudul 

“analisis implementasi sistem presensi fingerprint berbasis short message service  

gateway dalam membentuk kedisilpinan siswa di SMK Nasional Malang”. Pada 

bab ini terdapat sub bab yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yang 

tersusun secara sistematis, yaitu: (1) Latar belakang masalah, (2) Rumusan 

masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian, dan (5) Penegasan istilah. 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu negara ditentukan oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia lainnya. Seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini suatu negara 

dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mengikuti 

perkembangan pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di era 

globalisasi. Salah satu cara untuk melahirkan sumber daya manusia yang 

berkualitas yaitu melalui pendidikan. 

Negara ke satuan republik indonesia memiliki undang-undang yang 

mengatur segala yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yaitu  undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 

1 dijelaskan : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Lebih lanjut dalam pasal 3 tujuan pendidikan nasional dijelakan bahwa 

“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. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan dalam pasal 

3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa: pendidikan 

di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

melainkan juga membentuk karakter dan watak peserta didik. Untuk 

mengembangkan karakter dan sikap yang baik bagi peserta didik diperlukan 

sebuah lembaga pendidikan.  

Lembaga pendidikan di Indonesia terdiri dari jalur pendidikan formal, 

informal dan non formal. Pendidikan formal seperti sekolah merupakan jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah 

jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. 

UPI (2010:203) menjelakan, keberhasilan dalam penyelenggaraan 

lembaga pendidikan (sekolah) akan sangat bergantung dengan manajemen 
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yang baik yaitu dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Adapun 

bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah meliputi manajemen kurikulum, 

manajemen peserta didik, manajemen pembiayaan, manajemen tenaga 

pelaksana, dan manajemen sarana prasarana. Komponen-komponen tersebut 

merupakan satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan 

(sekolah).  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak dapat 

melepaskan diri dari kegiatan manajemen. Sebab pendidikan merupakan 

proses yang didalamnya memfokuskan pada tujuan tertentu sebagai akhir dari 

proses tersebut. Salah satu faktor keberhasilan proses pendidikan juga 

didukung oleh manajemen kesiswaan dalam mengatur kegiatan peserta didik. 

Minarti (2011:157) 

Minarti (2011:156) menjelaskan, Manajemen kesiswaan bertujuan 

untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan 

pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan 

pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial dan 

emosional, di samping keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya 

bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan 

tetapi juga memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang 

bermasalah,baik dalam belajar, emosional maupun sosial, sehingga dapat 

tumbuh danberkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. 

Untuk mewujudukan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan memiliki 

tugas utama yang harus diperhatikan. Prihatin (2011:09). Salah satunya adalah 



4 
 

membentuk dan mengontrol tingkat kedisiplinan dalam hal kehadiran siswa. 

Dalam pendidikan, kedisiplinan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil 

yang optimal. Seseorang dikatakan disiplin jika setiap pekerjaan dia kerjakan 

dengan rajin dan tepat waktu. 

Disiplin dipandang juga sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai, 

ketaatan, kepatuhan, keteraturan atau ketertiban. Disiplin merupakan sesuatu 

yang menjadi bagian hidup seseorang yang muncul dalam pola tingkah 

lakunya sehari-hari. 

Menurut Naim (2012:142) Disiplin merupakan pengaruh yang 

dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi lingkungan. Disiplin 

dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan 

individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau 

peraturan yang diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya. Oleh karena itu, 

setiap lembaga pendidikan telah banyak merancang berbagai program dalam 

hal mengontrol, menumbuhkan atau membentuk kedisiplinan peserta didik, 

yaitu melalui program bimbingan konseling, pembentukan organisasi dan 

ekstrakurikuler, serta melaui suatu sistem yang saat ini telah banyak 

digunakan oleh lembaga pendidikan dan perusahan dalam meningkatkan dan 

mengontrol kedisiplinan karyawan atau siswa. Yaitu menggunakan sistem 

presensi fingerprint berbasis short message service gateway. 

Presensi fingerprint berbasis short message service gateway ini 

merupakan pengembangan teknologi presensi konvensional yang 

memanfaatkan sidik jari sebagai objek deteksi. Presensi fingerprint ini telah 
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dikembangkan dan mulai digunakan diberbagai kantor dan perusahaan, 

termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Teknologi presensi ini terus 

mengalami pengembangan dengan penambahan berbagai macam fitur, 

diantaranya adalah short message service gateway. Melalui fitur ini, setelah 

siswa melakukan presensi sidik jari, SMS yang berisi laporan kehadiran siswa 

akan secara otomatis terkirim pada nomor HP orang tua masing-masing. 

Fahmi (2013:1-2) 

Dalam dunia pendidikan fingerprint berbasis short message service 

gateway merupakan alat teknologi yang membantu sekolah serta orang tua 

siswa untuk mengontrol, membentuk atau meningkatkan kedisiplinan siswa. 

Khususnya dalam segi kehadiran siswa disekolah. Dengan adanya fingerprint 

siswa dapat terlatih untuk disiplin. Salah satu sekolah yang telah menerapkan 

sistem absensi fingerprint berbasis short message gateway ini adalah SMK 

Nasional Malang. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan secara langsung, 

bahwa penggunaan teknologi presensi fingerprint berbasis short message 

service gateway di SMK Nasional Malang, telah dimulai sejak masuknya 

tahun ajaran baru 2015-2016. Dimana presensi fingerprint ini diterapkan 

kepada para karyawan, guru dan siswa. Presensi fingerprint berbasis short 

message service gateway yang diterapkan kepada siswa dilatarbelakangi oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah: Pertama, keterlambatan siswa. Masalah 

keterlambatan atau kedisiplinan ini tidak bisa diatasi dengan presensi manual, 

Dimana presensi manual ini tidak dapat mengetahui waktu kehadiran siswa 

secara detail. Kedua, banyaknya siswa yang meninggalkan sekolah sebelum 
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jam sekolah selesai, juga tidak dapat diatasi dengan mudah menggunakan 

presensi manual. Ketiga, kurangnya hubungan atau kerjasama antara  sekolah 

dengan orang tua siswa terkait kedisiplinan anaknya. Sehingga dengan adanya 

presensi fingerprint berbasis short message service gateway ini, diharapkan 

mampu mengatasi atau meminimalisir masalah yang sedang dihadapi. 

Sekaligus membantu sekolah dan orang tua dalam mengontrol, melatih, 

menanamkan atau membentuk kedisplinan siswa di SMK Nasional Malang. 

Karena presensi ini memanfaatkan sisidk jari, yang mana sidik jari setiap 

orang berbeda, sehingga presensi tersebut diharapkan dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan manipulasi data kehadiran dan kepulangan siswa 

tersebut. 

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka peneliti ingin mengangkat 

tema penelitian dengan judul : “Analisis implementasi sistem presensi 

fingerprint berbasis short message service gateway dalam membentuk 

kedisiplinan siswa di SMK Nasional Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penilitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem presensi fingerprint berbasis short 

message serice gateway dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMK 

Nasional Malang? 

2. Apa kendala-kendala sekolah dalam membentuk kedisiplin siswa melalui 

presensi fingerprint berbasis short message serice gateway di SMK 

Nasional Malang? 
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3. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi kendala-kendala yang di 

hadapi, dalam membentuk kedisiplinkan siswa melalui presensi fingerprint 

berbasis short message serice gateway di SMK Nasional Malang? 

C. Tujuan penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi sistem presensi fingerprint berbasis 

short message serice gateway dalam membentuk kedisiplinan siswa di 

SMK Nasional Malang. 

2. Untuk menganalisis kendala-kendala sekolah dalam membentuk  

kedisiplinan  siswa melalui presensi fingerprint berbasis short message 

serice gateway di SMK Nasional Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi, dalam membentuk kedisiplinan siswa melalui sistem prsensi 

presensi fingerprint berbasis short message serice gateway di SMK 

Nasional Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber refrensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana dalam membentuk 

kedisiplinan siswa melalui sistem absensi Fingerprint. Selain itu, dapat 

diketahui bagaimana manfaat absensi Fingerprint berbasis short message 

service gateway bagi sekolah dalam membentuk kedisiplin siswa di SMK 

Nasional Malang. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti sebagai calon pendidik 

Sebagai bahan pertimbangan alternative dalam memahami sistem 

presensi fingerprint berbasis short message service gateway dalam 

membentuk kedisiplinan siswa. 

b. Bagi mahasiswa 

Dapat membantu mengembangkan sistem presensi fingerprint short 

message service gateway sebagai upaya dalam membentuk 

kedisiplinan siswa disetiap lembaga pendidikan yang ada di indonesia. 

c. Bagi instansi 

Menambah koleksi refrensi dikampus Fkip Universitas 

Muhammadiyah Malang. Khususnya dijurusan pendidikan pancasila 

dan kewarganegaraan (PPKn) serta hasil penelitian ini dapat dijadikan 

dasar pemikiran untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

d. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk 

mendalami teori dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, selain 

itu, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi sekolah yang 

bersangkutan tentang sejauh mana upaya sekolah dalam membentuk 

kedisiplinana siswa melalui penggunaan presensi fingerprint berbasis 

short message service gateway SMK Nasional Malang. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. 

Usman, (2002:70). 

Menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

adalah mekanisme yang mengandung arti bahwa implementasi bukan 

sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Implementasi dalam penelitian ini adalah 

penerapan absensi fingerprint berbasis short message service gateway 

dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMK Nasional Malang. 

2. Fingerprint 

Kata fingerprint berasal dari bahasa Inggris yang berarti sidik jari. 

Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari. Sidik jari 

berfungsi untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang 

benda lebih erat. Nugroho (2009:17) 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa fingerprint 

merupakan mesin absensi yang menggunakan karakteristik fisik manusia 

untuk mengidentifikasi. Karakteristik tersebut ialah sidik jari. Dimana 

mesin absensi ini mampu mengidentifikasi setiap sidik jari siswa yang 

berbeda-beda. 
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3. Short message service gateway (sms otomatis)

Short message service gateway adalah sebuah perangkat lunak yang 

menggunakan bantuan computer dan memanfaatkan teknologi seluler yang 

diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang di-generate lewat 

system informasi melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan seluler. 

Sinaga dkk (2011:02) 

4. Kedisiplinan

Ali, dkk (1997:237) Kata Kedisiplinan berasal dari kata dasar 

disiplin yang mendapat prefiks ke-an yang mempunyai arti ketaatan 

(kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib, dan sebagainya). Sedangkan 

dalam bahasa Inggris, discipline diartikan: training or control, often using 

a system of punishment, aimed at producing obedient to rules. Homby 

(1995:329) 

Prijodarminto, (1994:23) juga mendefinisikan Kedisiplinan adalah 

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian 

perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan 

melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang 

dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat 

unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban dan semua itu 

dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. 




