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1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin        

pesat. Perkembangan teknologi komputer juga sudah merambat kedalam dunia 

pendidikan, hampir seluruh sekolah telah memanfaatkan teknologi dalam 

pengolahan data akademik, baik dalam pengolahan data maupun pembuatan 

laporan. Tanpa teknologi komputer lembaga pendidikan dikatakan belum cukup 

untuk mendukung proses belajar-mengajar yang baik 

SMS (Short Message Service) adalah layanan yang disediakan oleh ponsel 

operator untuk mengirim dan menerima pesan singkat. SMS dinilai sangat praktis, 

murah dan efisien (Dias, H.P,2015). Perilaku pengguna ponsel sampai saat ini 

dapat dikatakan bahwa setiap SMS  yang masuk pasti akan dibaca karena sifat 

ponsel yang personal, ditambah lagi secara psikologi bahwa seseorang itu ingin 

selalu dianggap penting. Jadi apapun jenis pesan yang masuk, orang tersebut akan 

membuka dan membacanya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan 

lebih efisien tanpa harus memberitahukan melalui selebaran atau surat 

pemberitahuan yang belum tentu akan dibaca. Selain untuk mengirim pesan antar 

pengguna ponsel, SMS juga cocok untuk diterapkan dan berinteraksi dengan suatu 

sistem informasi berbasis Komputer. 

SMA Pembina adalah adalah lembaga pendidikan swasta yang terletak di 

Jln. Gala Ratu Komplek PEMDA Tulang Bawang, Kecamatan Menggala, 

Kabupaten Tulang Bawang. Saat ini SMA Pembina memiliki ratusan siswa yang 



2  
masih bersekolah di SMA Pembina dari banyaknya siswa yang berjumlah ratusan 

dan masih berusia remaja tentu banyak menimbulkan masalah, berbagai 

kenakalan oleh siswa diantaranya kurangnya sikap disiplin siswa memalsukan 

surat izin orang tua, bolos saat jam pelajaran sedang berlangsung dan banyak 

diantara siswa berkeliaran di tempat-tempat keramaian, warnet, dan tempat rental 

playstation. 

Masih banyak lembaga pendidikan yang masih menggunakan cara 

konvensional dalam penyampaian informasi kepada orang tua atau wali murid. 

Begitu juga pada SMA PEMBINA Menggala. Berdasarkan observasi dari 

penulis yang dilakukan penulis pada SMA PEMBINA Menggala masih 

menggunakan cara mengirimkan surat peringatan, padahal dengan cara demikian 

sangatlah kurang tepat, dikarena orang tua murid mengetahui hal tersebut setelah 

putra atau putrinya tidak mengikuti pelajaran dalam waktu tiga hari dan surat 

peringatan tersebut terkadang tidak sampai kepada orang tua, dengan adanya 

masalah yang terjadi di SMA PEMBINA Menggala, maka  perlu dibuatkannya 

sebuah Aplikasi absensi harian siswa berbasis SMS Gateway. 

SMS Gateway adalah Suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk 

mengirim dan menerima SMS. SMS Gateway dapat berkomunikasi dengan 

perangkat lain yang memiliki SMS platform untuk menghantar dan menerima SMS 

dengan sangat mudah (Komputer, 2014). 

 Aplikasi yang akan dibuat ini berfungsi sebagai suatu media komunikasi 

antara sekolah dan orang tua, bukan hanya layanan untuk memudahkan orang tua 

dalam mengawasi perkembangan putra-putrinya di sekolah tapi juga siswa sendiri 
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yang akan terasa terpacu untuk tidak melakukan tindakan bolos sekolah dan 

meningkatkan tingkat kedisiplinan siswa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi absensi harian siswa berbasis SMS 

Gateway ? 

2. Bagaimana orang tua siswa mengetahui absensi harian putra atau putrinya 

di sekolah ? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk penyampaian informasi absensi harian siswa 

kepada orang tua siswa. 

2. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP, dan berbasis 

online agar orang tua siswa dapat mengakses dimanapun. 

3. Aplikasi ini menggunakan modem GSM dan SIM CARD. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Membuat perancangan aplikasi absensi harian siswa berbasis SMS Gateway 

pada  SMA PEMBINA Menggala. 

2. Agar orang tua dapat memonitoring absensi putra-putrinya disekolah. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi absensi harian siswa berbasis SMS Gateway pada 

SMA Pembina Menggala akan mempermudah sekolah untuk memberikan 

informasi kepada orang tua siswa mengenai absensi harian putra-putrinya. 

2. Memudahkan orang tua siswa untuk memonitoring absensi putra-putrinya di 

sekolah. 

3. Memacu kedisiplinan siswa untuk tidak bolos sekolah. 

 

 


