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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejalan dengan perkembangan teknologi didunia semakin pesat, khususnya 

kemajuan dibidang teknologi informasi terutama pada internet serta aplikasi 

android,penggunan aplikasi android dikatakan lebih efektif dan efisien karena 

adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi, tak hanya 

perkembangan teknologi informasi namun perkembangan aplikasi ini juga 

berkembangdengan cepat. 

 Sekolah ialah suatu lembaga pendidikan yang sangat penting, menurut 

(Reskianida, 2016), sekolah merupakan suatukegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan kurikulum dan dilaksanakan dengan aturanyang telah 

ditetapkan.Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2020), 

definisi sekolah adalah suatu lembaga aktivitas belajar mengajar sesuai dengan 

jenjang pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam kehidupan yang perlu untuk dikembangkan terutama di Indonesia (Robet, 

2017).Absensi kehadiran ialah bagian peranan penting dalam setiap instansi 

pendidikan, dimana absensi merupakan penunjang utama yang dapat mendukung 

dan memotivasi setiap kegiatan yang dilakukan. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 November 

2020, dengansalah satu gurumadrasah aliyah (MA)as’adiyah pengkendekan 

mengatakan bahwa proses absensi yang digunakan pada sekolah tersebutmasih 

menggunakansistem manual (tanda tangan), dimana cara ini ialah masih 

menggunakan cara yang biasa atau pada umumnya sangatlah rawan bagi suatu 

lembaga pendidikan karena tingkat kedisiplinan yang tidak dapat dikontrol dan 

dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, adapun kerugian 

lain yang muncul pada sistem absensi manual adalah rekapitulasi data yang masih 

memakan banyak waktu dan tenaga, adapun jumlah guru pada sekolah tersebut 

yang berjumlah 15 orang, untuk mata pelajaran berjumlah 23 mata pelajaran. 

 Adapun pendapat yang telah dikemukakan diatas, peneliti ingin merancang 

sebuah aplikasi berbasis android untuk membangun kedisiplinan serta 

memudahkan rekapitulasi data kehadiran tenaga pengajar pada sekolah tersebut. 
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1.2Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan dalam penelitian ini yakni bagaimana merancang dan 

membangun aplikasi absensi guru pada madrasah aliyah (MA) as’adiyah 

pengkendekan berbasis android. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk merancang dan membangun aplikasi absensi guru pada  

madrasahaliyah (MA) as’adiyah pengkendekan berbasis android. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Untuk penelitian ini penulis berharap nantinya dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Pengajar   

Pengajar dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah. 

2. Bagi Penulis 

 Bagi peneliti bermanfaat sebagai penambah wawasan dalam 

pengaplikasian teknologi, mengetahui media yang tepat dalam penyebaran 

informasi dan mengetahui pentingnya teknologi informasi bagi dunia pendidikan. 

3. Bagi Akademik 

 Sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.memberikan 

suatu sarana sistem informasi demi untuk mengetahui membangun aplikasi dan 

dapat menjadi salah satu acuan untuk pengembangan aplikasi tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

1. Rancang bangun 

Menurut Purwanto (2008),perancangan merupakan hal yang penting dalam 

membuat program, rancang berarti mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, 

mengerjakan atau melakukannya.Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk 

memberi gambaran yang jelas lengkap kepada pemrogram dan ahli teknik yang 

terlibat.Sedangkan rancang bangun yaitu menciptakan dan membuat suatu aplikasi 

ataupun sistem yang belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut, (Maulani 

dkk. 2018). 

 Berdasarkan pendapat yang telah di kemukakan sebelumnya, peneliti 

menyimpulkan bahwa rancang bangun adalah gambaran dari sistem untuk 

menciptakan sistem baru atau memperbaharui sistem sebelumnya. 
 

2. Aplikasi 

 Menurut Supriyanto (2005),aplikasi adalah suatu program yang memiliki 

perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan 

tujuan tertentu,menurut Permana(2005), aplikasi yaitu suatu perangkat lunak 

(Software) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang 

diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Dimana aplikasi 

merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan 

untuk tujuan melakukan tugas tertentu,sedangkan menurut Simarmata 

(2006),aplikasi merupakan suatu program yang siap untuk digunakan dan 

penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.  

 Menurut Mustakini (dalam Ramdana, 2016), menyatakan bahwa aplikasi 

yaitu suatu prangkat lunak yang siap pakai dengan menjalankan intruksi dari user 

atau pengguna yang diciptakan guna membatu berbagai keperluan seperti untuk 

laporan, percetakan dan lainnya,dimana aplikasi merupakan suatu perangkat lunak 

yang dibuat untuk melayani kebutuhan seperti system perniagaan, game, 

pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan 

manusia. 
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Sedangkan menurut Reski (2016), aplikasi adalah penggunaan atau 

penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan, aplikasi juga dapat 

diartikan sebagai program komputer yang dibuat untuk melaksanakan tugas 

tertentu. Aplikasi yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi 

luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Aplikasi spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang 

untuk menjalankan tugas tertentu. 

b. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang 

unutk jenis masalah tertentu.  

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi adalah perangkat lunak atau program yang telah dibuat bertujuan untuk 

membantu maupun mempermudah berbagai keperluan khusus dari pengguna, dan 

aplikasi dapat membantu dalam pemecahan masalah dengan tehnik pemrosesan 

data yang berpacu pada sebuah komputasi tertentu. 
 

3. Absensi Guru 

Menurut Simonna (2009), absensi adalah sautu pendataan kehadiran 

bagian dari pelaporan institusi, atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data 

kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari 

dan dipergunakan apabila suatu waktu diperlukan oleh pihak yang 

berkepentingan. Absensi yaitu sebuah sistem yang di gunakan untuk mencatat 

daftar kehadiran setiap anggota instansi tersebut, dan sistem absensi ini mencatat 

identitas anggota instansi dan waktu keluar masuk anggotanya, dan mempunyai 

kemampuan untuk memberikan laporan yang akurat. 

Absensi merupakankehadiranatau ketidakhadiran seseorangdalam suatu 

organisasimaupun instansi yang mengharuskan adanya pemberitahuan dalam 

ruang lingkup organisasi ataupun instansi tersebut.Sedangkan guru yaitu 

seseorang dengan mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, 

serta menilai dan mengevaluasi. 

Menurut Sudarmandan Khairil (dalam Butar, 2017), dimana guru 

merupakan seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari 

pihak swasta atau pemerintah untuk mengguluti profesi yang memerlukan 

keahlian khusus dalam tugas utama untuk mengajar dan mendidik siswa pada 
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pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua 

aspek. 

Berdasarkan  pendapat yang telah di kemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa absensi guru atau kartu jam hadir adalah dokumen yang mencatat jam 

hadir setiap pengajar atau guru di sekolah, catatan jam hadir pengajar atau guru 

tersebut dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang 

diisi dengan mesin pencatat waktu.Apabila pengajar atau guru tidak mecatat jam 

hadir pada kartu, maka tunjangan tidak akan diterima pengajar atau guru setiap 

bulannya. 
 

4. Sekolah 

Sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2020), definisi 

sekolah adalah lembaga atau bangunan untuk aktivitas belajar dan mengajar 

sesuai dengan jenjang pendidikan.Syamsu dan Nani (2011), mengatakan bahwa 

sekolah pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat “transfer of knowledge” belaka, 

sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan 

bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar mampu mengembangkan potensinya 

secara optimal, baik menyangkut aspek moral-spritual, intelektual, emosional, 

sosial, maupun fisik atau motoriknya. 

Menurut Reskianida (2016), sekolah merupakan proses kegiatan yang 

dirancang sesuai dengan kurikulum, dilaksanakan dengan aturan yang ketat dalam 

pembinaan secara berelanjutan, berjenjang, dan berkesinambungan. 

 Berdasarkan pendapat yang telah di kemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sekolah merupakan leembaga pendidikan yang sangat penting, tempat 

dimana usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai yang dipakai 

untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan. 
 

5. Sistem  

 Sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur 

yang saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja 

untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Maniah dan Dini (2017), mengatakan 

bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen berupa data, jaringan kerja dari 
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prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik 

hardware maupun software yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang sama. 
 

 

 

6. Android  

  Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

linux, Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak.Pada awalnya, Google In membeli android Inc, pendatang baru yang 

membuat peranti lunak untuk smartphone,kemudian untuk mengembangkan 

android, dibentuklah open handset alliance,konsersium dari 34 perusahaan peranti 

keras, peranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile dan NVidia(Arifianto, 2011). 

1) Komponen Android 

Berikut ini adalah komponen pada aplikasi android yaitu: 

a) Activities, suatu activityyang menyajikan user interface (UI) kepada 

penggunasehingga pengguna dapat melakukan interaksi untuk menjalankan 

fungsi tertentu.Sebuah aplikasiAndroid bisa jadi hanya memiliki satu activity, 

tetapiumumnya aplikasi memiliki banyak activity tergantung pada tujuan 

aplikasi dan desain dari aplikasi tersebut. 

b) Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi service berjalan 

secara backgrounduntuk melakukan perbaikan yanglongrunning (proses yang 

memakan waktu cukup lama) atau melakukan operasi untuk proses remote. 

c) Broadcast reciever berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyiapkan 

notifikasi,broadcast reciever tidak memiliki user interface(UI) tapimemiliki 

sebuah activity untuk merespon informasi yang diterima atau kepada 

pengguna.Broadcast receiver hanyalah pintu gerbang menuju komponen lain 

dan dirancang untuk  melakukan kerja seminimal mungkin. 

d) Content providers membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga 

bisa digunakan oleh aplikasi lain, content providers juga berguna untuk 

membaca dan menulis data yang berstatus private dan tidak dibagikan ke 

suatu aplikasi. 

2) Komponen Kebutuhan Aplikasi 
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a) SQLite (Structured Query Lite) merupakan sebuah sistem manajemen basis 

data relasional yang bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran 

pustakakode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan 

proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp. 

b) Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform 

(platform-independent), berikut ini adalah sifat dari eclipse: Multi-platform: 

target sistem operasi eclipse adalah Microsoft windows, linux, solaris, AIX, 

HP-UX dan mac OS X, multi-language: eclipse dikembangkan dengan 

bahasapemrograman java, akan tetapi eclipse mendukung pengembangan 

aplikasi berbasis bahasa pemrograman lain, seperti C/C++, cobol, python, 

perl, PHP, dan lain sebagainya.  

c) ADT (Android Development Tools), adalah plug-in untuk eclipse IDE yang 

dirancang untuk memberikan lingkungan yang powerfull dan terpadu untuk 

membangun aplikasi Android,memperluas kemampuan eclipse untuk 

mempercepat dalam pembuatan project Android baru, membuat aplikasi UI, 

menambahkan komponen berdasarkan AndroidframeworkAPI, debug aplikasi 

menggunakanAndroidtool SDK, dan bahkan ekspor unsigned. 

d) SDK (Software Development Kit), adalah toolsAPI (Aplication Programming 

Interface) yang diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada 

platformandroid menggunakan bahasa pemrograman java. Android 

merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, 

middlewaredan aplikasi kunci yang dirilis oleh google(Safaat, 2010). 
 

7. Jenis- Jenis DiagramUML 

a) DiagramUse Case 

MenurutRosa dan Shaluddin(2015),diagram use case merupakan sebuah 

gambaran untuk sebuah sistem,dimana usecaseialah pemodelan untuk melakukan 

(behaviour) sistem informasi yang akandibuat,use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat, 

use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang berhakmenggunakan 

fungsi tersebut (Rosa dkk. 2015). 

Tabel 1. Use case diagram 
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No Gambar Nama Keterangan 

 

1 
 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case 

sumber pada suatu titik yang diberikan. 

3 
 

Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor 

4  

 

Sistem 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

5  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi prilaku dan struktur 

data dari objek yang ada diatasnya objek 

induk (ancestor). 

6  Association 
Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

7 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

8 
 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung pada elemen 

yang tidak mandiri (independent). 

Sumber: Rosa dan Shaluddin (2015) 

b) Activity Diagram  

Menurut Rosa danShaluddin(2015),activity diagram merupakan sebuah 

proses dari sebuah sistem. Activitydiagram atau diagram aktivitas 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 
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proses menu atau bisnis yang ada pada perangkat lunak, diagram aktivitas banyak 

digunakan untuk mendefinisikan halberikut:   

1) Rancang proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2) Pengelompokkan tampilan dari sistem dimana setiap aktivitas dianggap 

memiliki rancang antar muka tampilam. 

3) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya.  

Tabel 2. Diagram Activity 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Activity Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

2 

 

Decision Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari 

satu. 

3 
 

Intital Node Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram memiliki sebuah 

status awal. 

4 
 

Activity Final 

Node 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram aktifitas 

memiliki sebuah status akhir. 

5  Join Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

penggabungan menjadi satu. 

Sumber: Rosa dan Sahaluddin (2015) 

c) Sequence Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin(2015),sequence diagram adalah sebuah 

gambar yang menampilkan atau memperhatikan interaksi antara objek di dalam 

sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Diagramsequence 

menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu 

hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima objek,oleh karena itu, 
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untuk menggambarkan diagramsequence harus diketahui objek yang terlibat 

dalam sebuah use case beserta mode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi 

objek. Berikut beberapa contoh simboldiagram sequence. 

Tabel 3. Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

2 

 

Life Line 

 

Objek Entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

3  

 

 

 Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 

d) Class Diagram 

Menurut RosadanShalahuddin(2015), diagram kelas atau classdiagram 

menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas yang dibuat untuk 

membangun sistem.  

Tabel 4. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 
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1 
 

Generalization Relasi antarkelas dengan 

maknageneralisasi 

spesialisasi (umum khusus).  

2 
 

Interface Sama dengan konsep 

interface dalam pemrograman 

berorientasi objek.  

3 

 

Class Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

6 

 

Dependency Relasi antarkelas dengan 

maknaketergantungan 

antarkelas. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin(2015) 

e) Komponen atau fungsi sebagai berikut: 

1) Masukan (Input), mencakup elemen-elemen yang bertugas dalam 

pemasukan(entry) kedalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Misalnya, 

bahan mentah, energi, data, dan upaya orang yang dibutuhkan untuk di proses 

lebih lanjut. 

2) Pemrosesan transformasi(processing), melibatkan proses transformasi yang 

mengonfersi atau mengubah masukan menjadi pengeluaran dalam sistem. 

Misalnya, proses pengolahan bahan baku dalam suatu industri menufaktu, 

proses pernafasan manusia, perhitungan data, dan lain- lain. 

3) Keluaran (output), mencakup elemen hasil transformasi melalui berbagai 

proses pengolahan yang ada dalam sistem sebagaimana yang di khendaki. 

Misalnya,berbagai jenis produk olahan, pelayanan, hasil perhitungan tertentu, 

dan lain-lain. 

f) Metode penelitian R&D (Research And Development) 
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 Seiring berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia, guru dituntut 

dapat memberikan pembelajaran yang kreatif sehingga mampu memaksimalkan 

potensi yang dimiliki siswa.Dan untuk dapat mengembangkan suatu produk yang 

bermanfaat, guru harus menggunakan metode ilmiah melalui langkah yang 

terstruktur dalam suatu penelitian yang disebut Research And Development atau 

(R&D). Penelitian ini juga disebut dengan penelitian pengembangan yaitu 

penelitian untuk mengembangkan produk baru yang berupa buku atau alat namun 

juga dapat berupa metode pembelajaran yang bermanfaat. 

 Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penilitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut, dalam dunia pendidikan penelitian ini sangat 

berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan menurut Bolg 

dan Gall (dalam Rabiah, 2015), menyimpulkan bahwa penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan adalah suatu desain penelitian yang 

bertujuan untuk berbasis industry yang digunakan untuk merancang produk baru 

atau prosedur untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses uji lapangan 

untuk menemukan efektivitas dan standarirasi yang telah ditetapkan secara 

akademik dan empiris. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu 

diantaranya yaitu: 

1. Menurut Diana (2017), telah melakukan penelitian yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Absensi Guru dan Siswa Berbasis Web di 

Swet School Batam”. Pada penelitian tersebut merancang sebuah sistem untuk 

mempermudah orang tua siswa-siswi di sweet school dalam melakukan 

kegiatan pengisian data absensi guru dan siswa, mata pelajaran, ruangan 

kelas, dan mendapatkan informasi data nilai siswa, selain itu dengan berbasis 

webmaka informasi data dapat diakses dengan waktu dan tempat yang tidak 

ditentukan. Persamaan penelitian ini yaitu dalam proses rekapitulasi data 

absensi, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan 

Diana (2017), menggunakan PHP dan MYSQL berbasis website. 
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2. Septiawan dkk, (2016), juga telah melakukan penelitian yang 

berjudul“Perancangan dan Implementasi Presensi Digital Guru dan Krayawan 

SMA Negeri 9 Semarang”. Pada penelitian tersebut menghasilkan sistem 

presensi berbasis web yang memiliki keunggulan dalam pengolahan data dan 

penyajian informasi yang lebih cepat. 

3. Effendi (2014), telah melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Presensi 

Online Berbasis Web Service Dengan Integrasi Antara Sistem Sidik Jari dan 

Login E-learning”. Pada penelitian tersebut menghasilkan presensi secara 

online dari datalogfingerprint dan data login e-learning serta dapat 

menghasilkan laporan presensi menggunakan model pengembangan 

incrementalyang merupakan perbaikan dari model waterfall. 

4. Dewi, dkk (2014), juga telah melakukan penelitian yang berjudul“Aplikasi 

Rekapitulasi Elektronik Absensi Guru dan Pegawai (Area – Gp) Pada 

Sekolah Menengah Atas”. Pada penelitian tersebut menghasilkan aplikasi 

rekapitulasi absensi guru dan pegawai secara elektronik yang dapat 

menyajikan informasi kinerja guru dan pegawai dengan tepat dan akurat. 

5. Wibowo dan Santi (2012), telah melakukan penelitian yang 

berjudul“Rekayasa Database Sekolah Guna Membangun Presensi Online 

Berbasis Sidik Jari Terintegrasi Dengan Perangkat Pencetak IdCard”. Pada 

penelitian tersebut membangun sebuah sistem informasi yang dapat membuat 

database personal sekolah yang terdiri dari siswa, guru, dan karyawan tata 

usaha yang dapat menghitung (merekapitulasi) presensi kehadiran setiap saat 

yang terintegrasi dengan perangkat yang dapat mencetak katru identitas 

sekolah, yang biasanya kartu identitas ini dimiliki oleh setiap siswa, guru, dan 

karyawan sekolah. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 Kecamatan sabbang merupakan publikasi yang menyajikan data statistik 

dari berbagai bidang dalam skala wilayah yang lebih kecil bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi geografis, keadaan sosial, dan 

perekonomian, serta potensi yang ada di kecamatan sabbang.Absensi kehadiran 

ialah bagian peranan penting dalam setiap instansi pendidikan, dimana penunjang 

utama yang dapat mendukung dan memotivasi setiap kegiatan yang 
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dilakukan.Sedangkan guru merupakanseorang profesional yang mendidik, 

mengajarkan ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan 

evaluasi, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam 

proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual 

maupun akhlaknya. 

 Dengan keadaan sekarang yang serba praktis maka tugas akhir ini dibuat 

sistem absensi guru menggunakan android atau handphone, karena sebelumnya 

masih menggunakan tanda tangan atau secara manual.Dengan adanya sistem 

absensi guru yang menggunakan android atau handphone maka guru tidak perlu 

tanda tangan atau secara manual, sehingga kecurangan absensi dapat dihindari dan 

rekapitulasi data kehadiran dapat di lakukan dengan mudah. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

  


