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1. Pendahuluan 

 

Masa  remaja  adalah  masa  yang  ditandai dengan perubahan-perubahan  

yang  sangat  cepat  dan berarti. Perubahan-perubahan terjadi dalam segi 

fisiologis, emosional, sosial dan intelektual. Lebih jauh  lagi  remaja  tersebut  

digambarkan  seperti orang  yang  tidak  menentu, emosional,  tidak  stabil dan  

sukar  diramalkan  yang  mana  biasa  disebut sebagai  masa  strom  and  stress[1]. 

Sofyan S (2010) mennyatakan bahwa “Juvenile Delinguency refers to the failure 

of  children  and  youth  to  meet  certain  obligation expected of them by the 

society in which they live”[2].  Kenakalan  anak  dan  remaja  itu  disebabkan 

kegagalan  mereka  dalam  memperoleh penghargaan  dari  masyarakat  tempat  

mereka tinggal.  Dimana  salah  satu  bentuk  kenakalan remaja  yang  berada  di  

sekolah  yaitu  perilaku membolos siswa. Yang mana setiap sekolah pasti 

siswanya mengalami perilaku tersebut. 

Di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah siswa 

membolos diberbagai daerah. Di Siantar tingkat siswa yang terjaring bolos dari 

sekolah masih tinggi. Diperkirakan sekitar ratusan siswa yang membolos setiap 

hari dan diamankan petugas Disdik Kota Pematangsiantar Rabu 4 Febuari 

2015[3], Di Jawa Tengah, beberapa siswa SMK dan MTs di Kota Semarang 

terjaring razia membolos saat sedang bermain game online[4]. Hal serupa juga 

terjadi di Sukoharjo, belasan pelajar di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 

diamankan petugas Satpol PP, saat digelar razia, Senin 16 maret siang[5].  

Penyebab siswa membolos dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar 

siswa, misalnya: Faktor pergaulan. Beberapa alasan siswa sering membolos antara 

lain adalah karena malas dengan pelajaran disekolah, suka bermain game online 

atau playstation,  ingin jalan-jalan dan lain-lain. Beberapa penyebab siswa 

membolos tersebut juga terjadi di SMK Tarunatama. 

SMK Tarunatama adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di 

jalan raya Salatiga-Kopeng km.9, Dusun Jampelan, Desa Getasan, Kec. Getasan, 

Kab. Semarang. SMK Tarunatama ini dinaungi oleh Yayasan Sion Salatiga yang 

juga menaungi SMP Kristen Getasan. Di sekolah ini terdapat beberapa kejuruan, 

yaitu TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) , TSM (Teknik Sepeda Motor), 

Akuntansi, dan BB (Busana Butik). 

Hasil survey dengan menggunakan sample kelas X TKJ SMK Tarunatama 

sebanyak 31 siswa pada Juni 2016, ditemukan 32,2% siswa menyatakan dirinya 

pernah membolos, dan sisanya 67,8% menyatakan belum pernah membolos. 

Alasan-alasan  dibalik  perilaku membolos  ini  cukup  beragam  seperti  karena 

malas,  ada  keperluan, gurunya  tidak  enak  mengajar,  jam  pelajaran kosong,  

mencari  perhatian dan  lain-lain.  Ketika  membolos  para  siswa biasanya 

keluyuran di tempat-tempat hiburan dan pusat perbelanjaan.  

Berdasarkan hasil survey yang menyatakan angka membolos cukup besar, 

maka harus dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang 

akan diusulkan pada penelitian ini adalah dengan cara pemberian informasi 

ketidakhadiran siswa kepada Orang Tua setiap hari. Penelitian ini dilakukan untuk 
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mengetahui apakah penerapan perangkat lunak absensi berbasis SMS Gateway 

dapat mengurangi perilaku membolos siswa. 

 

2. Kajian Pustaka 

 

Penelitian tentang mengatasi perilaku membolos sudah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu seperti Aris Handoko (2013), menggunakan pendekatan 

behavior dengan teknik self management pada siswa kelas X TKJ SMK Bina 

Nusantara Ungaran tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian adalah  pre 

eksperiment  dengan desain penelitian  one group pre test-post   test design.  

Subyek penelitian  ini  adalah  siswa kelas  X  TKJ SMK Bina Nusantara  

Ungaran  yang  memiliki  tingkat  perilaku  membolos  yang tinggi. Hasil  pre  

test  menunjukkan  terdapat  6  siswa  yang  memiliki  perilaku membolos  dengan  

kategori  tinggi.  Setelah  dilakukan  konseling  menggunakan pendekatan   

behavior  dengan  teknik  self  management,  6  siswa  tersebut menunjukkan  

hasil  post  test   yang  menurun yaitu  perilaku  membolos  berada pada kategori  

rendah[6]. 

Untuk memperkuat penelitian ini, dibutuhkan juga penelitian terdahulu 

tentang pola asuh permisif orang tua. Penelitian tersebut telah dlakukan oleh 

peneliti terdahulu seperti Titis Pravitasari (2012). Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari dan mengetahui pengaruh persepsi pola asuh permisif orang tua terhadap 

perilaku membolos siswa SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan melibatkan 70 

siswa SMK Pancasila 3 Baturetno sebagai subjek penelitian. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan data 

penelitian dilakukan dengan menggunakan skala psikologis, yaitu skala pola asuh 

permisif dan skala perilaku membolos yang sebelumnya telah diuji cobakan pada 

43 siswa kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik regresi sederhana[7]. 

Hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh persepsi pola 

asuh permisif orang tua terhadap perilaku membolos siswa SMK Pancasila 3 

Baturetno Kabupaten Wonogiri dengan besar koefisien korelasi 0.553 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hubungan yang signifikan tersebut didukung 

dengan adanya nilai regresi (R) sebesar 0,553. Sedangkan koefisien 

determinasinya (R Square) sebesar 0,306 yang artinya 30,6% variabel perilaku 

membolos dipengaruhi oleh variabel persepsi pola asuh permisif. Sisanya 69,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. 

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Aplikasi SMS Gateway, 

penelitian tersebut dilakukan oleh Sunardi (2009). Penelitian ini menjelsakan 

bahwa SMS merupakan  sebuah  teknologi  yang  menyediakan  pelayanan  

pengiriman  dan  penerimaan pesan  antar  telepon  seluler. Teknologi  SMS  

hanya  dapat  membawa  data  yang  terbatas.  SMS  Gateway adalah suatu sistem 

yang menjembatani antara handphone dengan sistem yang menjadi server dengan 

SMS sebagai informasinya. Pada sistem kerja SMS gateway, telepon seluler 

pengguna mengirimkan SMS yang berisikan    format  tulisan  untuk  mengakses  

informasi  yang  dibutuhkan  melalui  jaringan  gsm.  SMS  akan diterima  oleh  

telepon  seluler  SMS  gateway  yang  kemudian  akan  diambil  oleh  pc  dengan  

menggunakan protokol mfbus melalui kabel data. Sampai pada PC maka format 
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tulisan akan diolah oleh program aplikasi SMS Gateway  untuk menghasilkan 

informasi yang nantinya akan dikirimkan ke telepon seluler SMS Gateway  

dengan menggunakan protokol mfbus melalui kabel data. setelah itu informasi 

dikirim oleh telepon seluler SMS Gateway  ke telepon seluler pengguna. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan 

untuk mengurangi jumlah siswa membolos dengan cara memberikan informasi 

kepada orang tua siswa. Peran orang tua siswa sangat penting untuk dapat 

melakukan pengawasan dan didikan yang tegas terhadap siswa, sehingga siswa 

dapat ditekan untuk tidak melakukan tindakan membolos lagi. 

Penggunaan aplikasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan 

pengguna, dalam hal ini adalah pihak sekolah yang dapat dengan mudah 

mengabsen seluruh siswa disekolah tanpa mencatat satu per satu data absensi 

siswa, karena aplikasi ini telah dilengkapi dengan scanner barcode  untuk 

mendata siswa yang masuk. Selain itu, pengiriman sms kepada orang tua siswa 

dilakukan oleh sistem secara broadcast, tanpa harus mengecek satu per satu siswa 

yang membolos. 

 

3. Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan metode komparatif. Metode komparatif adalah suatu metode yang bersifat 

membandingkan, yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable 

ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada 

manipulasi dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alami, dengan 

mengumpulkan data dengan suatu instrument. Hasilnya dianalisis secara statistik 

untuk mencari perbedaan variable yang diteliti[8]. 

Dalam penelitian ini, data yang akan dibandingkan adalah data jumlah 

siswa satu bulan sebelum dan sesudah penerapan perangkat lunak absensi berbasis 

sms gateway di SMK Tarunatama. Dari data tersebut akan dilihat apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms 

gateway dengan jumlah siswa membolos disekolah. 

 
Tabel 1. Desain penelitian dengan metode Komparatif 

Kasus Kelompok Variabel Bebas Variabel Terkait 

Tingkat 

membolos 

siswa SMK 

Tarunatama 

Data 2 minggu sebelum 

penerapan perangkat 

lunak absensi berbasis 

SMS Gateway 

 

Data 2 minggu setelah 

penerapan perangkat 

lunak absensi berbasis 

SMS Gateway 

Interaksi 

Orang tua 

siswa dengan 

pihak sekolah  

Meningkatkan 

Presensi siswa 

di sekolah 

 

 

Mengurangi 

perilaku 

membolos 
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Desain sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language) yang 

berfungsi untuk menggambarkan prosedur dan proses kerja dari perangkat lunak. 

Use case diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua aktor, use 

case, dan interaksi diantara komponen-komponen tersebut yang memperkenalkan 

satu sistem yang akan dibangun [10]. Use case diagram pada perangkat lunak ini 

terdapat dua aktor yaitu admin dan user.  

 

 

Gambar 2. Desain Sistem UML  

Perangkat Lunak Absensi Berbasis SMS Gateway 

 

Gambar 2 menjelaskan bahwa inputan data absensi dilakukan dengan 2 

cara yaitu inputan yang dilakukan oleh siswa atau guru saat melakukan absensi 

masuk dan keluar, serta inputan dari admin sekolah jika terdapat siswa yang tidak 

ijin tidak masuk sekolah. Dari data absensi setiap hari akan disaring siapa saja 

siswa yang membolos, dan sistem akan secara otomatis melakukan broadcast sms 

kepada orang tua siswa yang anaknya membolos pada hari tersebut. 

Selain menggunakan Use Case, perancangan sistem juga menggunakan 

Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan 

interaksi antar obyek dan mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek 

tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan 

oleh obyek-obyek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu[11]. 

Perancangan menggunakan Sequence diagram dapat dilihat pada gambar 3 

dibawah ini : 
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Gambar 3. Sequence Diagram 

 

Adapun  kebutuhan-kebutuhan yang digunakan dalam desain sistem adalah 

sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

2. Perangkat Lunak (Software) 

3. Modem 

4. Scanner Barcode 

 

 
 

Gambar 4. Deployment Diagram 

 

Gambar 4 menjelaskan bahwa database tersimpan dalam komputer server, 

input data absensi dilakukan pada komputer klien dengan menggunakan Scanner 

Barcode. Data siswa yang membolos diambil dari server dan pada komputer klien 

terdapat modem yang digunakan untuk broadcast ke orangtua siswa. 
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Desain database dalam perangkat lunak ini dilakukan menggunakan class 

diagram. Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan 

deskripsi class serta hubungannya antara class. Class diagram mirip ER-Diagram 

pada perancangan database, bedanya pada ER-diagram tdk terdapat 

operasi/methode tapi hanya atribut. Class terdiri dari nama kelas, atribut dan 

operasi/methode[12]. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 dan 6 

 

 

 
Gambar 5. Class Diagram Data Guru dan Siswa 

 

Gambar 5 menjelaskan tentang struktur tabel data guru dan siswa, terdapat 

5 kolom yaitu: Nuptk/Nis, Nama, Jabatan/Kelas, Foto dan No. Tlpn. Terdapat 

fungsi insert, update dan delete yang dapat dilakukan oleh user. 

 

 

 
Gambar 6. Class Diagram Input Data Absensi Masuk dan Keluar 

 

Gambar 6 menjelaskan tentang 2 tabel database yaitu tabel absensi masuk 

dan absensi keluar. Terdapat 1 fungsi yaitu insert data, yang akan memasukan 

data presensi siswa dan guru saat melakukan presensi masuk dan presensi keluar. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 

Penelitian ini membahas tentang penerapan perangkat lunak absensi 

berbasis sms gateway yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman java dan 

database mysql, serta membahas tentang hasil dari penerapan perangkat lunak 

tersebut. Dalam perancangan perangkat lunak dibuat terlebih dahulu struktur 

database yang terdiri dari 6 tabel, seperti pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 7. Struktur Database 

 

Gambar 7 menjelaskan bahwa terdapat 6 tabel dalam database yaitu tabel 

login yang menyimpan data username dan password pengguna, tabel tbdata yang 

menyimpan data seluruh guru dan siswa SMK Tarunatama, tabel tbkelas yang 

menyimpan data seluruh kelas serta wali kelas, tabel tbmasuk yang menyimpan 

data presensi masuk, tabel tbkeluar yang menyimpan data presensi keluar dan 

tabel tbket yang menyimpan data guru dan siswa yang ijin tidak hadir ke sekolah. 

Dari 6 tabel tersebut terdapat 5 tabel yang saling berelasi. 

Pada perangkat lunak ini, user atau pengguna akan melakukan absensi 

masuk dan keluar setiap masuk dan pulang sekolah dengan  input data 

menggunakan kode pada kartu pelajar (untuk siswa) dan kartu pegawai (untuk 

guru) yang di scan menggunakan scanner barcode. Data yang di-input-kan adalah 

data Nuptk/Nis, Nama, Jabatan/Kelas, Jam Masuk dan Jam Keluar.  

Berikut antarmuka absensi SMK Tarunatama : 
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Gambar 8. Form Absensi 

 

 
Kode Program 1. Input Data Absensi 

 

Kode program 1 adalah kode program yang mengambil data dari kode 

yang terdapat pada kartu pelajar atau kartu pegawai, yang akan di-input-kan 

sebagai data presensi masuk atau presensi keluar. Program akan bekerja saat user 

atau pengguna men-scan barcode yang terdapat pada kartu pelajar atau kartu 

pegawai, kode tersebut akan digunakan untuk mengecek data yang terdapat pada 

tabel data, dan akan diambil data yang sesuai dengan kode tersebut untuk di-input-

kan kedalam tabel tbmasuk atau tbkeluar. 

User atau pengguna dimungkinkan untuk melakukan broadcast sms 

kepada seluruh orang tua siswa yang pada hari tersebut anak mereka tidak 

melakukan presensi masuk dan keluar, dengan kata lain siswa tersebut membolos. 

Hal tersebut dapat dilakukan user atau pengguna setelah jam pulang sekolah atau 

saat waktu untuk presensi keluar telah selesai. Berikut adalah antarmuka yang 

memungkinkan user untuk melakukan broadcast. 
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Gambar 9. Form SMS Gateway 

 

Gambar 9 adalah form sms gateway yang memungkinkan user atau 

pengguna dapat melakukan broadcast keseluruh orang tua siswa yang anaknya 

membolos, dengan hanya meng-click tombol “kirim”. Untuk dapat melakukan 

broadcast, komputer harus tersambung dengan modem yang didalamnya terdapat 

kartu perdana dengan pulsa atau paket sms. Didalam sistem perangkat lunak, 

digunakan service yang berfungsi untuk mengecek modem dan mengirimkan sms 

jika terdeteksi keberadaan modem pada komputer. Service yang digunakan adalah 

sebuah service sms gateway yang opensource dan free yaitu Gammu, sehingga 

modem yang digunakan juga harus terdaftar dalam daftar modem yang support 

dengan service Gammu.  

 

 

 
Kode Program 2. Fungsi SMS Gateway 

 

Kode program 2 adalah kode program yang berfungsi untuk melakukan 

broadcast sms kepada orang tua siswa. Program berjalan ketika user menekan 

tombol kirim pada form sms gateway. program akan meng-input-kan data berupa 

kode pemanggilan service gammu, pesan kepada orang tua dan nomor telepon 

orang tua kedalam file.bat, kemudian program akan menjalankan file.bat tersebut 

melalui class bawaan pada java yaitu class runtime. Kemudian service gammu 

akan berjalan untuk mendeteksi modem pada komputer dan mengirimkan sms 

kepada orang tua siswa. 
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Gambar 10. Laporan Harian Siswa 

 

 

Gambar 10 adalah laporan harian siswa yang menampilkan data presensi 

harian. Terdapat 4 jenis keterangan yaitu “masuk”, “alpa”, “presensi pagi” dan 

“terlambat”. Dalam perangkat ini terdapat 4 jenis laporan yaitu : Laporan Harian 

Siswa, Laporan Harian Guru, Laporan Bulanan Siswa dan Laporan Bulanan Guru. 

 

 

Kode Program 3. Fungsi Laporan Harian Siswa 

 

Kode Program 3 berfungsi untuk mengambil data presensi harian siswa 

dari database dan menampilkan dalam jarper report untuk ditampilkan dalam 

bentuk file dokumen. 
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Gambar 11. Laporan Bulanan Siswa 

 

Gambar 4.12 adalah laporan bulanan siswa, yang menampilkan data 

presensi siswa selama 1 bulan. Ada 6 kriteria keterangan dalam laporan ini yaitu, 

“M” = hanya presensi masuk, “T” = terlambat, “I” = ijin, “S” = sakit, “V” = 

masuk, (kosong) = Alpa.  

 

 

Kode Program 4. Fungsi Laporan Bulanan Siswa 

 

Kode program 4 berfungsi untuk menampilkan data absensi siswa selama 

1 bulan berdasarkan bulan yang dipilih oleh pengguna. Data akan ditampilkan 

dalam jarper report untuk ditampilkan dalam bentuk file dokumen. 

Pengujian perangkat lunak dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi dari 

aplikasi yang telah dibuat untuk mencari kesalahan/bug pada sistem. Pengujian 

aplikasi dilakukan agar sistem yang dibuat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian perangkat lunak 

absensi berbasis sms gateway ini menggunakan dua teknik pengujian yaitu 

pengujian alpha dan pengujian beta. 

Pengujian alpha adalah pengujian aplikasi yang dilakukan oleh pembuat 

perangkat lunak. Pengujian alpha menggunakan metode blackbox yaitu pengujian 

fungsi-fungsi aplikasi secara langsung tanpa memperhatikan alur eksekusi 

program. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan apakah fungsi telah 
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berjalan sesuai rancangan dan sesuai yang diharapkan. Berikut adalah hasil 

pengujian dari perangkat lunak. 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Perangkat Lunak 

Fungsi 

yang diuji 
Kondisi 

Output yang 

diharapkan 

Output yang 

dihasilkan sistem 

Status 

pengujian 

Login 
 

 
 

 

 
Input 

Presensi 

 

 

 

 

 

 
Input data 

ijin 

 

 

Data guru 

dan siswa 

 

 

 

 

 

Data Kelas 

 

 

 

 

Migrasi 

Data Kelas 

 

 
Laporan 

Presensi 

 

 

 

 

 

 

 

SMS 

Gateway 

Username dan 

password benar. 

Username dan 

password salah / 

kosong. 

 
Input dengan scanner 

barcode atau input 
manual. 

 

 

 

 

 

Input data guru atau 

siswa yang ijin atau 

sakit. 

 

Insert data guru / 

siswa. 

Update data guru / 

siswa. 

Delete data guru / 

siswa. 

 

Insert data kelas. 

Update data kelas. 

Delete data kelas. 

 

 

Pindah data kelas dari 

kelas sebelumnya ke 

kelas lain. 

 

Pilih laporan guru 

harian. 

Pilih laporan guru 

bulanan. 

Pilih laporan siswa 

harian. 

Pilih laporan siswa 

bulanan. 

 

Kirim SMS Gateway. 

Sukses login. 
 

Gagal login. 
 

 

 
Sebelum pukul 

08.00 data dibaca 

sebagai presensi 

masuk. 

Setelah pukul 08.00 

data dibaca sebagai 

presensi keluar. 

 

Sukses tambah data. 

 

 

 

Sukses tambah data. 

 

Sukses ubah data. 

 

Sukses hapus data. 

 

 

Sukses tambah data. 

Sukses ubah data. 

Sukses hapus data. 

 

 

Sukses pindah data 

kelas. 

 

 

Sukses view laporan 

guru harian. 

Sukses view laporan 

guru bulanan. 

Sukses view laporan 

siswa harian. 

Sukses view laporan 

siswa bulanan. 

 

Sukses broadcast 

sms ke orang tua 

siswa. 

Sukses login. 
 

Gagal login. 
 

 

 
Sebelum pukul 

08.00 data dibaca 

sebagai presensi 

masuk. 

Setelah pukul 08.00 

data dibaca sebagai 

presensi keluar. 

 

Sukses tambah data. 

 

 

 

Sukses tambah data. 

 

Sukses ubah data. 

 

Sukses hapus data. 

 

 

Sukses tambah data. 

Sukses ubah data. 

Sukses hapus data. 

 

 

Sukses pindah data 

kelas. 

 

 

Sukses view laporan 

guru harian. 

Sukses view laporan 

guru bulanan. 

Sukses view laporan 

siswa harian. 

Sukses view laporan 

siswa bulanan. 

 

Sukses broadcast 

sms ke orang tua 

siswa. 

valid 
 

 
 

 

 
valid 

 
 

 

 
 

 

 
valid 

 
 

 

valid 
 

 
 

 

 
 

valid 

 
 

 
 

valid 

 
 

 
valid 

 

 
 

 

 
 

 
 

valid 
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Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada perangkat lunak dapat dilihat 

status pengujian dari setiap fungsi valid, maka disimpulkan bahwa perangkat 

lunak ini berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 

Pengujian beta adalah pengujian yang dilakukan oleh orang yang tidak 

ikut dalam pembuatan perangkat lunak atau calon pengguna perangkat lunak. 

Dalam pengujian ini dilakukan uji coba disekolahan agar pengguna dapat 

mengetahui fungsi-fungsi dalam perangkat lunak serta dapat memberikan 

masukan untuk perangkat lunak. Berikut adalah tabel nama pengguna dan 

masukan yang diberikan. 
Tabel 4. Masukan Pengguna 

No. Nama Masukan 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

Yonatan Madiyono, S.Kom 

 

 

 

Agus Setiyawan, S.Pd 

 

 

 

 

Mulyoto 

Data laporan dibagi per kelas, 

sehingga wali kelas dapat melihat 

laporan presensi siswa dengan mudah. 

 

Buat fungsi untuk mengingatkan 

melalui sms kepada guru yang belum 

melakukan presensi pagi agar segera 

melakukan presensi. 

 

Berikan fungsi search agar pengguna 

dapat dengan mudah mencari data. 

 

Dari data masukan pengguna tersebut maka perangkat lunak 

dikembangkan agar dapat memenuhi dan mempermudah kebutuhan pengguna, 

mulai dari pengembangan laporan siswa harian dan bulanan yang ditampilkan 

perkelas, pengiriman sms kepada guru yang belum presensi pagi pada pukul 07.30 

dan pemberian fungsi search data. 

Pada penelitian ini data yang akan diuji adalah data presensi siswa setelah 

penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms gateway di SMK Tarunatama, 

apakah data tersebut mengalami penurunan jumlah membolos dibanding dengan 

data sebelum penerapan perangkat lunak. Dengan demikian dibutuhkan terlebih 

dahulu data sebelum penerapan perangkat lunak. Berikut adalah detail data 

persentase jumlah siswa membolos sebelum penerapan perangkat lunak. 

 
Tabel 5. Data Siswa Membolos Sebelum Penerapan Perangkat Lunak 

No. Kelas Jumlah Siswa 
Persentase 

membolos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

X Akuntansi 

X Busana Butik 

X Teknik Komputer dan Jaringan 

X Teknik Sepeda Motor 

XI Akuntansi 

XI Busana Butik 

XI Teknik Komputer dan Jaringan 

XI Teknik Sepeda Motor 

17 

13 

34 

30 

29 

13 

22 

29 

10,51 % 

17,58 % 

11,10 % 

16,80 % 

19,35 % 

16,31 % 

18,00 % 

28,25 % 
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Tabel 5 adalah tabel yang menjelaskan persentase jumlah siswa membolos 

disetiap kelas di SMK Tarunatama sebelum penerapan perangkat lunak yaitu pada 

tanggal 14-18 mei 2016. Kelas terdiri dari kelas X dan kelas XI masing-masing 

memiliki 4 jurusan yaitu Akuntansi, Busana butik, Teknik komputer dan jaringan 

dan Teknik sepeda motor. Penelitian ini hanya mengambil data kelas X dan XI 

karena pada saat pengambilan data, kelas XII telah diliburkan karena telah selesai 

mengikuti ujian nasional. Dari data tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 
 

 
Gambar 12. Grafik Persentase siswa Sebelum Penerapan Perangkat Lunak 

 

Gambar 10 adalah grafik yang menunjukan persentase jumlah siswa 

membolos sebelum penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms gateway. data 

menunjukkan jumlah siswa membolos berada dikisaran 10 hingga 30 %. Jumlah 

terendah yaitu kelas X Akuntasi dengan 10,51% dan tertinggi yaitu kelas XI 

Teknik sepeda motor dengan 28,25%. Data tersebut diambil dari database absensi 

pada microsoft access, dimana sebelum penerapan perangkat lunak absensi 

berbasis sms gateway, di SMK Tarunatama menggunaka perangkat lunak 

microsoft access untuk melakukan absensi. 

Berdasarkan hasil data pada tabel 3 dan gambar 10 dapat dihitung rata-rata 

jumlah siswa membolos di SMK Tarunatama sebelum penerapan perangkat lunak 

absensi berbasis sms gateway mencapai 17,29 %.  

Setelah dilakasanakan penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms 

gateway, selanjutnya diambil data presensi siswa SMK Tarunatama selama 2 

minggu untuk mengetahui apakah penerapan perangkat lunak tersebut 

berpengaruh positif terhadap tingkat membolos siswa. Data yang diambil adalah 

data presensi tanggal 30 mei – 17 Juni 2016. Berikut detail data tersebut dalam 

bentuk tabel. 
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Tabel 6. Data Siswa Membolos Setelah Penerapan Perangkat Lunak 

No. Kelas Jumlah Siswa 
Persentase 

membolos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

X Akuntansi 

X Busana Butik 

X Teknik Komputer dan Jaringan 

X Teknik Sepeda Motor 

XI Akuntansi 

XI Busana Butik 

XI Teknik Komputer dan Jaringan 

XI Teknik Sepeda Motor 

17 

13 

34 

30 

29 

13 

22 

29 

9,41 % 

16,41 % 

10,58 % 

15,77 % 

17,31 % 

14,35 % 

17,27 % 

27,12 % 

 

Tabel 6 ,menjelaskan jumlah siswa membolos setelah penerapan perangkat lunak 

berbasis sms gateway  pada tanggal 30 mei – 17 juni 2016. Gambaran perilaku membolos 

setelah penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms gateway lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik berikut :  

 

 
Gambar 13. Grafik Data Siswa Membolos tanggal 30 mei – 17 juni 2016 

 

Berdasarkan hasil data pada tabel 4 dan Gambar 11 dapat dihitung rata-

rata jumlah siswa membolos di SMK Tarunatama setelah penerapan perangkat 

lunak absensi berbasis sms gateway adalah 16,02%. Data ini diambil dari 

database perangkat lunak absensi berbasis sms gateway yang telah digunakan di 

SMK Tarunatama selama kurang lebih setengah bulan. 

 Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, akan dipaparkan 

perubahan perilakau membolos siswa sebelum dan sesudah penerapan perangkat 

lunak absensi berbasis sms gateway. Berikut adalah data dalam bentuk tabel yang 

dapat menjelaskan perbedaan jumlah siswa membolos sebelum dan sesudah 

penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms gateway, pada seluruh kelas di 

SMK Tarunatama dalam bentuk persentase. 
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Tabel 7. 

Data Siswa Membolos Sebelum dan Sesudah Penerapan Perangkat Lunak 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Sebelum Sesudah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

X Akuntansi 

X Busana Butik 

X Teknik Komputer dan Jaringan 

X Teknik Sepeda Motor 

XI Akuntansi 

XI Busana Butik 

XI Teknik Komputer dan Jaringan 

XI Teknik Sepeda Motor 

17 

13 

34 

30 

29 

13 

22 

29 

10,51 % 

17,58 % 

11,10 % 

16,80 % 

19,35 % 

16,31 % 

18,00 % 

28,25 % 

9,41 % 

16,41 % 

10,58 % 

15,77 % 

17,31 % 

14,35 % 

17,27 % 

27,12 % 

 

Perbedaan  perilaku  membolos  siswa  antara  sebelum  dan  sesudah 

penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms gateway lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik berikut ini : 

 

 
Gambar 14. 

Grafik Data Siswa Membolos Sebelum dan Sesudah Penerapan Perangkat Lunak  

Berdasarkan data pada tabel 5 dan gambar 12, rata-rata siswa membolos 

sebelum dan sesudah penerapan perangkat lunak absensi berbasis sms gateway 

adalah 17,29 % dan 16,02%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi 

penurunan jumlah siswa membolos sebesar 1,57 %. 
 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan hasil 

penelitian dengan judul perangkat lunak absensi berbasis sms gateway untuk 

mengurangi perilaku siswa membolos di SMK Tarunatama, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 



17 
 

Jumlah siswa membolos 2 minggu setelah penerapan perangkat lunak 

absensi sms gateway mengalami penurunan sebesar 1,57% dari data siswa 

membolos 2 minggu sebelumnya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa perangkat lunak absensi berbasis sms gateway dapat mengurangi jumlah 

siswa membolos. 

 Perangkat lunak absensi berbasis sms gateway memudahkan user atau 

pengguna dalam mencatat presensi siswa dan guru setiap hari, hanya dengan 

melakukan scan kode pada kartu pelajar dan kartu pegawai dan menghasilkan data 

berupa laporan harian dan bulanan, tanpa harus mencatat satu persatu dalam buku 

presensi.  

 Perangkat lunak absensi berbasis sms gateway dapat melakukan broadcast 

sms kepada orang tua siswa yang anaknya melakukan tindakan membolos pada 

hari tersebut, sehingga membantu orang tua siswa dalam melakukan pengawasan 

terhadap putra-putri mereka, agar tidak melakukan tindakan membolos lagi. 
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