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Abstrak 
Sistem absensi real time merupakan salah satu jenis sistem informasi absensi yang di 
kembangkan untuk memantau para siswa dan siswi terkait dengan tingkat kedisiplinan di 
dalam proses belajar mengajar di dalam suatu unit sekolah. Di mana tingkat kedisipilinan 
kehadiran siswa dan siswi merupakan salah satu tolok ukur dalam proses belajar dan 
mengajar. Di dalam sistem absensi real time ini menggunakan teknologi SMS gateway yang 
digabungkan pemrograman web menggunakan PHP, sehingga ketika ada siswa yang tidak 
mengikuti salah satu mata pelajaran saja maka sistem tersebut akan secara otomatis mengirim 
ke HP orang tua yang nomer orang tua tersebut sudah di masukan ke dalam sistem. Sehingga 
dengan demikian para guru dan orang tua akan aktif untuk memantau keaktifan dan kehadiran 
anak didik mereka di dalam lingkungan sekolah, dengan demikian di harapkan akan 
terciptanya suasana belajar dan mengajar yang kondusif di dalam lingkungan sekolah. 
 
Kata kunci: absensi, real time, SMS Gateway, kedisiplinan 

 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa sebuah perubahan di dalam proses 
belajar mengajar di suatu unit sekolah tertentu, salah satunya kegiatan absensi yang setiap harinya 
di lakukan secara manual pada saat ini sudah di lakukan secara otomatis dan data sudah tersimpan 
di dalam sebuah database. Tetapi sistem absensi tersebut hanya menyimpan data siswa yang tidak 
masuk, kemudian data tersebut akan di rekap di akhir semester, akan tetapi yang dibutuhkan oleh 
para orang tua siswa adalah salah satunya terkait dengan tingkat kedisipilinan para siswa, para 
orang tua menginginkan sebuah informasi secara cepat akurat mengenai kehadiran putra-putrinya 
di sekolah di dalam mengikuti proses belajar di sekolah terutama di sekolah Madrasah Tsanawiyah 
Wahid Hasyim Malang. 
Fakta yang terjadi di lapangan kebanyakan siswa di sekolah tersebut dari rumah pamit ke orang tua 
untuk pergi ke sekolah, tetapi ketika di sekolah ada beberapa siswa yang hanya mengikuti sebagian 
mata pelajaran pada hari tersebut, misalnya pelajaran jam pertama Bahasa Indonesia mengikuti, 
kemudian jam kedua Bahasa Inggris tidak mengikuti dan tidak memberikan informasi terkait 
dengan ketidakhadiranya. Dengan kondisi tersebut hanya guru pada mata pelajaran tersebut yang 
mengontrol kehadiran anak didiknya yang tidak hadir, dan pihak sekolah hanya bisa merekap data 
keseluruhan ketidakhadiran dalam mata pelajaran dan dilaporkan pada akhir semester, sehingga 
ketika di akhir semester di laporkan terkait dengan data tersebut, kebanyakan orang tua murid 
tersebut tidak percaya dengan data tersebut.  
Dari fakta yang kami paparkan diatas, yang di butuhkan oleh orang tua murid adalah wali murid 
bisa mengontrol kehadiran putra putri mereka di sekolah, dengan menerima informasi real time 
berdasarkan fakta yang ada. Maka kami berasumsi ke dalam suatu teknologi informasi, bahwa ada 
suatu sistem yang mengcover kegelisahan para orang tua murid di sekolah ke dalam suatu sistem 
informasi absensi real time. Di mana, proses berjalanya sistem adalah data siswa salah satunya data 
NO HP wali murid yang sudah di masukan di dalam sistem tersimpan di dalam database, ketika 
siswa tersebut tidak masuk dan tidak ada informasi apa-apa ke sekolah pada salah satu  mata 
pelajaran maka orang tua akan menerima SMS pemberitahuan bahwa anaknya tidak masuk 
sekolah. 
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Diharapkan dengan adanya sistem informasi tersebut para anggota yang terkait di dalamnya 
termasuk orang tua, guru dan sekolah bisa mengontrol kehadiran dan keaktifan siswa untuk 
mengikuti proses belajar dan mengajar di lingkungan bisa lebih aman, kondusif dan terarah sesuai 
dengan harapan kita semua.  
 
2. METODOLOGI 

Metodologi adalah tata cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang 
dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang 
dibahas dengan mendayagunakan  sumber data dan fasilitas yang ada (Hasan, 2002). Adapun 
langkah-langkah sistematis yang sudah kami lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Metode Studi Pustaka 
 Metode ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai literatur 

baik buku maupun jurnal-jurnal terkait. 
b) Metode Observasi 

Mengadakan pengamatan dan pendekatan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk 
mendapatkan data-data. Di mana data tersebut bisa berupa fakta yang terjadi di lapangan, 
data guru dan murid. Kemudian dari data tersebut nantinya akan digunakan untuk 
perancangan dan pengujian sistem. 

c) Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Untuk tahapan ini di dalam mengembangkan perangkat lunak kami menggunakan Metode 
Water Fall adapun tahapanya adalah sebagai berikut : 
i) Requirement atau Analisis Kebutuhan 

Langkah ini melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem dengan mengetahui dan 
menganalisa teknologi yang tepat untuk digunakan di dalam sistem tersebut. 

ii) Design Sistem 
Langkah ini berfokus pada arsitektur perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, 
representasi interface, dan lain sebagainya, Adapun arsitektur yang kami bangun 
sebagai berikut : 

ORANG TUA SISWA

WEB SERVER

Receipt Data SIswa

Absensi Siswa

status absensi siswa

SISWA SEKOLAH

GURU SEKOLAH

INTERNET REPORT

ADMIN SEKOLAH

Input & Manage Data 

 
 

Gambar 1 Arsitektur Sistem 
Keterangan dari gambar 1 diatas bahwa admin sekolah bisa memasukan data guru, data 
siswa ke dalam sistem kemudian guru akan menerima data siswa sesuai dengan kelas 
yang diajarkan, kemudian user guru akan mengabsensi siswa sesuai dengan siswa yang 
di ajar, kemudian ketika ada siswa yang tidak masuk mata pelajaran pada jam tertentu 
maka sistem akan memberikan pemberitahuan ke pihak orang tua murid. Di samping 
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itu, sistem juga bisa melaporkan ketidakhadiran siswa pada 1 semester yang sudah 
berjalan. 

iii) Penulisan Program dan Testing Program 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk merubah arsitektur atau perancangan sistem yang 
sudah di susun diatas ke dalam source code program dengan bahasa pemrograman 
tertentu, kemudian untuk mengetahui hasil pengujianya sistem kami menggunakan 
metode pengujian black box, metode tersebut cocok untuk mengetahui fungsionalitas 
sistem sehingga bisa mengetahui kesalahan yang terjadi di dalam sistem.  

iv) Penerapan Sistem Absensi 
Setelah sistem absensi selesai di buat, maka tahap selanjutnya adalah menerapkan 
sistem absensi tersebut ke lapangan, sistem ini kami terapkan di MTs Wahid Hasyim 
Dau Malang. Kemudian dari sistem tersebut, nantinya akan kami analisa hasil atau 
peningkatan kedispilinan sebelum dan sesudah sistem tersebut di terapkan.   

v) Pemeliharaan atau Maintenance 
Pada tahap ini sistem akan di pantau secara periodik apakah sistem masih berjalan 
normal atau tidak. Dan juga kami sudah menyediakan beberapa developer sistem untuk 
mengantisipasi jikalau sewaktu-waktu sistem terjadi down. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab ini akan di jelaskan hasil dan pengujian sistem serta pembahasanya, untuk hasil 

dari sistem akan kami cantumkan pengujian sistem yang sudah kami kerjakan secara bertahap 
mulai dari hasil pengujian fungsionalitas sistem, real time sistem dan peningkatan pengguna setelah 
melakukan sistem absensi ini. 
3.1 Pengujian Black Box 
Pengujian dengan metode Black Box merupakan salah satu metode pengujian atau testing sistem 
dengan menitik beratkan kepada fungsionalitas berjalanya sistem. Pengujian ini digunakan untuk 
mengetahui apakah fungsionalitas sistem yang digunakan sesuai dengan perancangan yang sudah 
diatur sebelumnya atau belum. Sehingga pengguna atau developer akan mengetahui tingkat 
kekurangan dari aplikasi yang sudah di buat. 
 

Table 1 Pengujian Black Box 
No Pengujian Hasil 

1. Input data Siswa 
oleh user admin. 

 
 

2. 

Login sebagai 
guru untuk absensi 
siswa hanya di 
kelas yang di ajar. 
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3. 

Login sebagai 
siswa untuk 
mengetahui report 
absensi selama. 

 

4. 

Report pengiriman 
SMS ke orang tua 
bahwa anaknya 
tidak masuk. 

   
 

3.2 Pengujian Sistem Secara Real Time 
Pengujian real time dilakukan untuk mengetahui kecepatan dan keakuratan dari sistem yang telah 
di lakukan, untuk pemberitahuan informasi kehadiran siswa secara cepat tepat dan akurat ke orang 
tua wali siswa. 
 

  
Gambar 2 Pengujian Secara Real Time 

 
3.3 Pengujian Hasil Peningkatan Kehadiran Siswa 

Untuk pengujian ini kami mengambil lima variable yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk 
mengukur tingkat kedisiplinan siswa, kemudian dari ke-lima variable tersebut yang akan dibuat 
sebagai kuesioner yang berikan ke guru masing-masing mata pelajaran. Adapun ke-lima variable 
tersebut antara lain sebagai berikut : 

a) Tidak hadir atau absen tanpa pemberitahuan 
b) Mengikuti pelajaran tidak sampai selesai 
c) Datang Terlambat 
d) Nilai jelek lantaran jarang masuk 
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kemudian dari ke-lima variable tersebut dilakukan evaluasi dengan melakukan pendekatan secara 
intensif ke pihak sekolah dan pihak guru yang terkait, dengan melakukan pemberian kuesioner ke 
masing-masing guru sebanyak 20 guru di sekolah MTS Wahid Hasyim, kemudian kami 
menganalisa berjalanya sebelum dan sesudah program tersebut di jalankan selama 1 tahun. Kami 
menganalisa hasil tersebut berdasarkan satu semester sebelum absensi real time ini di terapkan dan 
satu sesudah semester sesudah absensi real time ini di terapkan. Adapun hasilnya sebagai berikut : 
 

 
Diagram 1 Keaktifan siswa sebelum absensi real time di terapkan 

 

 
Diagram 1 Keaktifan siswa sesudah absensi real time di terapkan 

 
Setelah kami analisa secara intensif terkait dengan penggunaan sistem absensi real time ini, bahwa 
terjadi perubahan yang sangat intensif pada kehadiran dan keaktifan siswa pada pada beberapa guru 
yang kami beri kuesioner di mana kedispilinan siswa di sekolah tersebut mengalami peningkatan 
yang signifikan setelah menggunakan sistem absensi ini. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil pengujian dan analisa diatas maka kami menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Pengujian dengan metode black box berjalan sesuai dengan perancangan sistem. 
2. Pengujian secara real time report berjalan dengan baik. 
3. Hasil analisa kami, membuktikan bahwa terjadi peningkatakan keaktifan dan kehadiran siswa 

di sekolah Wahid Hasyim sesudah absensi real time ini di terapkan. 
Adapun saran bisa di kerjakan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Terkait dengan teknologi sistem yang digunakan, agar menggunakan atau mengkoneksikan 

SMS free yang sudah di sediakan oleh beberapa provider-provider tertentu. 
2. Perlu adanya pengembangan aplikasi absensi real time dengan menambahkan finger print. 
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