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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam institusi pendidikan, kehadiran siswa dalam proses pembelajaran 

merupakan salah satu kewajiban siswa. Pihak institusi sudah menetapkan peraturan 

mengenai kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun pihak siswa 

sudah menyetujui peraturan yang sudah ditetapkan, pihak siswa masih dapat 

terlambat atau tidak hadir, baik yang direncanakan maupun tidak, dalam proses 

pembelajaran. Pihak institusi sudah menetapkan tindakan disiplin yang dapat 

dilakukan mengenai presensi siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

pihak institusi melakukan proses presensi untuk mengetahui apabila siswa hadir 

dalam proses pembelajaran. 

Walaupun sistem presensi saat ini sudah berjalan secara efektif, kesalahan 

dalam kegiatan presensi masih dapat terjadi karena proses presensi masih dapat 

dipengaruhi oleh tindakan pengisi atau penyedia presensi yang mempengaruhi 

ketepatan data presensi, baik yang direncanakan maupun tidak, dalam lembar 

presensi. Selain itu, proses presensi yang dilakukan saat ini tidak mencatat waktu 

kehadiran siswa pada proses pembelajaran.  

Dalam lingkup Universitas Pelita Harapan, yang digunakan sebagai dasar 

untuk perancangan sistem saat ini, waktu kehadiran juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi status presensi siswa. Apabila siswa datang 15 menit setelah kelas 

dimulai, siswa tersebut akan dianggap absen dan hal ini akan mempengaruhi apakah 

siswa tersebut dapat mengikuti ujian akhir dari pelajaran tersebut. Tanpa adanya 

pencatatan waktu kehadiran yang akurat, peraturan ini tidak dapat berjalan dengan 

efektif.  

Dengan alasan tersebut, sebuah sistem presensi otomatis akan 

dikembangkan kan untuk mengatasi masalah ini. Sistem yang dibentuk akan 
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mencatat waktu kehadiran siswa dengan akurat sehingga apabila bukti presensi 

siswa perlu diperlihatkan kepada pihak internal maupun external untuk mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan keterlambatan siswa, pihak pengajar dapat 

menyediakan bukti tersebut kepada pihak yang bersangkutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang disampaikan, maka masalah yang timbul sebagai efek 

dari tidak adanya sistem presensi otomatis adalah: 

1. Adanya kesalahan dalam melakukan kegiatan presensi yang diakibatkan 

oleh kelalaian pengisi atau penyedia daftar presensi siswa dalam mengikuti 

peraturan yang sudah berlaku. 

2. Tidak tercatatnya waktu kehadiran yang spesifik sehingga menyebabkan 

masalah dalam penghitungan presensi siswa dalam proses pembelajaran 

yang menjadi ukuran untuk pengambilan ujian akhir untuk program studi 

Sistem Informasi di Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci. 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah yang didefinisikan dari sistem ini meliputi: 

1. Sistem pengenalan wajah yang dibuat peneliti masih dibatasi oleh teknologi 

pengenalan wajah yang tersedia pada saat ini. 

2. Ketidakhadiran yang diakibatkan oleh penyelenggaraan kegiatan tertentu 

oleh institusi masih harus ditangani secara manual. 

3. Sistem hanya digunakan dalam lingkup satu Program Studi, yaitu Program 

Studi Sistem Informasi di Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci. 

4. Sistem ini dikembangkan dan diuji coba di atas sistem operasi Windows. 

5. Sistem ini diujicobakan dengan 4 sampel wajah dan 1 kondisi uji coba. 

6. Sistem ini tidak membedakan presensi yang dilakukan oleh siswa atau oleh 

guru. 
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1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tugas akhir ini 

memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mendapatkan data presensi siswa dengan waktu kehadiran yang akurat. 

2) Memantau pola presensi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mengembangkan sistem presensi terotomasi menggunakan pengenalan 

wajah yang menghasilkan waktu kehadiran yang akurat. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1) Pola presensi siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dipantau. 

2) Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menindak lanjuti masalah 

terkait presensi siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

3) Hasil penelitian dapat diturunkan menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

1.5.1  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi atau 

pengamatan. Metode ini dilakukan untuk mengamati jalannya proses presensi saat 

ini, sehingga dengan demikian proses presensi dapat diketahui dan dianalisa dengan 

tepat. Hasil observasi tersebut berikut analisisnya digunakan untuk 

mengembangkan sebuah sistem yang pada akhirnya dapat mendukung proses 

presensi secara otomatis dan juga akurat. 
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1.5.2  Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang dilakukan dalam pengembangan sistem adalah prototyping. 

Sistem prototype dikerjakan secara bertahap untuk melihat apakah perkembangan 

setiap bentuk prototype yang dibentuk memenuhi tujuan penelitian. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai penelitian ini, 

diperlukan penjelasan struktur yang dimasukkan pada laporan tugas akhir ini. 

Laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan Sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan Sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi sejumlah teori yang memberikan penjelasan utama mengenai 

topik penelitian. Teori dimaksud dikutip dari buku, jurnal, maupun situs web 

(website) yang disertai literature review yang menghubungkan penyusunan laporan 

tugas akhir ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai sistem berjalan saat ini.  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah yang dikemukakan dengan batasan yang ditentukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisa 

rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan. 


