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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan seringkali kita menemukan tindak kecurangan baik itu 

dilakukan oleh kita sendiri atau melihat orang lain melakukan tindakan tersebut. 

Perlu disadari bahwa kecurangan merupakan tindakan yang secara sengaja 

dilakukan untuk memperoleh suatu keuntungan. Kecurangan dalam dunia 

pendidikan pun bukanlah masalah yang baru ditemukan saat ini. Berbagai 

kecurangan dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh keuntungan dengan 

bermacam-macam alasan dan tujuan. Beberapa contoh bentuk kecurangan yang 

dilakukan mahasiswa antara lain yaitu menitipkan absen kepada teman, meminta 

contekan pada saat ujian, meminta teman untuk mengerjakan tugasnya, dan 

sebagainya. Mahasiswa merupakan calon lulusan dari perguruan tinggi, namun 

tindak kecurangan yang terus menerus dilakukan dapat berdampak pada sifat atau 

karakter mahasiswa tersebut jika terus menerus diberikan celah untuk melakukan 

tindak kecurangan. 

Dalam penelitian tugas akhir ini, telah diadakan survei untuk melihat 

apakah kecurangan akademik itu sering terjadi. Survei dalam penelitian ini 

ditujukan untuk beberapa mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas. Survei 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran. Survei ini mempertanyakan 

mengenai kecurangan akademik dari segi absensi dan juga segi pengumpulan tugas 

secara offline (contoh: menggunakan kertas) atau yang seringkali dikenal sebagai 

joki tugas. Namun ternyata hasil survei ini menunjukkan banyak mahasiswa yang 

melakukan kecurangan dalam segi absensi, dimana sistem absensi di universitas 

mereka kebanyakan menggunakan sistem absensi manual mengisi kertas, tapping 

kartu RFID, dipanggil dosen, dan lain-lain. Lalu dari segi pengumpulan tugas, 

mayoritas mahasiswa yang menjawab pertanyaan tersebut pernah melakukan 

kecurangan dalam pengumpulan tugas atau juga melihat temannya melakukan 

kecurangan tersebut. Beberapa dosen yang menjawab survei tersebut juga 
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mengatakan hal demikian, yaitu pernah menemukan mahasiswa yang melakukan 

kecurangan dalam segi absensi dan juga pengumpulan tugas.  

Maka dari itu, berdasarkan hasil survei tersebut dibuat sistem Smart 

Classroom yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan akademik pada segi 

absensi dan pengumpulan tugas. Smart Classroom dapat memudahkan sistem 

belajar mengajar baik untuk dosen maupun mahasiswa, dimulai dari absensi manual 

yang digantikan dengan sistem absensi menggunakan fingerprint dan sistem 

pengumpulan tugas yang menggunakan kode QR masing-masing mahasiswa.  

Penerapan Smart Classroom ini dapat menggantikan penggunaan absensi manual 

ataupun absensi menggunakan Radio-Frequency Identification (RFID) di dalam 

suatu kelas. Smart Classroom berfungsi sebagai absensi menggunakan fingerprint, 

saat murid melakukan fingerprint data yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti 

nama lengkap, jenis kelamin, jurusan, angkatan, dan e-mail akan langsung terdaftar 

dalam database yang disiapkan. Data tersebut akan memudahkan dosen tidak hanya 

sekedar mengetahui nama dan informasi lainnya, namun jika dosen ingin mengirim 

bahan pembelajaran dapat langsung dibagikan melalui e-mail ke seluruh murid 

yang terdaftar hari itu dalam database. Namun fingerprint ini tidak hanya 

digunakan oleh murid, melainkan untuk dosen yang akan mengajar pada saat itu. 

QR barcode scanner juga akan ditambahkan pada Smart Classroom ini, berfungsi 

untuk memindai kode QR yang dimiliki masing-masing murid. Mahasiswa akan 

memiliki kode QR tersebut saat terdaftar sebagai murid resmi dari universitas 

tersebut. QR barcode scanner dapat berguna dalam hal pengumpulan tugas ataupun 

ujian. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Cara menggantikan sistem absensi manual menjadi Smart 

Attendance menggunakan fingerprint scanner yang dioperasikan 

menggunakan Arduino; 
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2. Bagaimana cara mengimplementasikan QR Barcode Scanner untuk 

memindai tanda pengenal mahasiswa yang hendak mengumpulkan 

tugas/ujian yang akan dioperasikan menggunakan Arduino; 

3. Bagaimana cara pengolahan data yang didapat melalui Arduino dan 

disimpan ke database dan ditampilkan dalam bentuk website. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan yang dimiliki yaitu: 

1. Smart Classroom yang dimaksud hanya mencakup sistem absensi 

menggunakan fingerprint scanner dan pengumpulan tugas 

menggunakan barcode scanner. 

2. Menggunakan Arduino Mega 2560 karena memiliki 4 serial port, 

cocok untuk penelitian yang menggunakan lebih dari satu (1) 

sensor/modul; 

3. Modul sensor fingerprint scanner yang digunakan adalah modul 

sensor fingerprint scanner FPM10A yang sudah tersedia dan dijual 

untuk umum; 

4. Modul sensor QR barcode scanner yang digunakan adalah modul 

sensor QR barcode scanner GM65 yang sudah tersedia dan dijual 

untuk umum; 

5. Smart Classroom tersebut akan berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran  21.5 cm x 16 cm x 10 cm yang sudah termasuk dengan 

segala komponen yang dibutuhkan; 

6. Sistem Smart Classroom ini membutuhkan komputer/laptop yang 

sudah disediakan di dalam ruang kelas untuk menampilkan data 

absensi dan pengumpulan; 

7. Koneksi penyambungan Arduino dengan database disambung 

menggunakan kabel USB ke komputer yang terdapat di masing-

masing kelas; 
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8. Setiap kelas akan memiliki masing-masing satu produk Smart 

Classroom tersebut yang disertai dengan kabel USB. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini 

memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk melakukan sistem absensi menggunakan sidik jari dalam suatu 

kelas; 

2. Sistem pengumpulan tugas/ujian dengan kode QR. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Untuk membuat sistem absensi dalam suatu universitas menjadi lebih 

tertata rapih; 

2. Untuk memudahkan dosen memiliki database yang dibutuhkan dalam 

belajar mengajar. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survei, dan studi 

literatur. Metode survei dilakukan untuk mengetahui dari berbagai sumber perihal 

masalah-masalah dalam sistem manual yang diterapkan di beberapa kelas serta 

pendapat mereka mengenai Smart Classroom yang akan dibuat. Survei akan 

dilakukan dalam bentuk membagikan kuesioner kepada dosen maupun mahasiswa. 

Sedangkan studi literatur dilakukan untuk mengetahui sistem kerja dari seluruh 

perangkat yang digunakan, mempelajari pengolahan data dari QR barcode scanner, 

serta pengolahan input dari Arduino ke database.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini memiliki 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, 

landasan teori, perancangan sistem, implementasi & pengujian sistem, dan 

kesimpulan & saran. Masing-masing bab tersebut memiliki konsep titik 

penjelasannya sendiri yang menjadikan penulisan ini satu kesatuan.  

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Bab pertama merupakan pendahuluan yang menceritakan latar belakang 

pemilihan judul yang kemudian dipecah menjadi beberapa poin penting & 

pendukung seperti rumusan masalah, batasan masalah serta tujuan dan manfaat 

penulisan. Rumusan masalah tersebut menjawab masalah-masalah dari latar 

belakang penulisan, namun penelitian ini tetap memiliki batasan-batasan yang 

dijabarkan pada batasan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian sebagai 

pendukung dan pedoman penulis untuk melakukan penelitian ini.  

 

BAB 2: LANDASAN TEORI 

 Bab kedua berperan sebagai landasan teori alat-alat yang akan dipakai 

dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan fungsi dari masing-masing alat tersebut 

yaitu, fingerprint scanner untuk Smart Attendance, QR barcode scanner, dan yang 

terpenting Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler.  

 

BAB 3: PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ketiga akan menjelaskan perancangan sistem dari pembuatan Smart 

Classroom ini mulai dari implementasi sistem Smart Classroom, blok diagram, flow 

chart sistem, pembahasan survei dan tahap perancangan. 

 

BAB 4: IMPLEMENTASI & PENGUJIAN SISTEM 

 Bab keempat akan membahas segala implementasi alat-alat yang 

digunakan, serta pengujian keseluruhan sistem berdasarkan rancangan yang telah 

direncanakan.  
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BAB 5: KESIMPULAN & SARAN 

  Bab kelima berisikan berbagai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang dikerjakan. Supaya apabila ada yang ingin melanjutkan dapat 

mempertimbangkan kesimpulan dan saran yang ada. 

 

 


