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ABSTRAK 

Nama   : Nur Husnul Khatimah 

NIM   : 20300118046 

Judul  : Pengaruh Penerapan Absensi Berbasis Sistem Barcode dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa Balang-

Balang 

   Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penerapan absensi berbasis 

sistem barcode di MTsN Gowa Balang-Balang, (2) Mengetahui kedisiplinan siswa 

di MTsN Gowa Balang-Balang, dan (3) Mengetahui pengaruh penerapan absensi 

berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa 

Balang-Balang. 

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTsN 

Gowa Balang-Balang yang berjumlah 475 orang sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 95 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

dan statistik inferensial. Pengolahan data menggunakan SPSS 24. 

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan Absensi Berbasis 

Sistem Barcode berada pada kategori sedang yakni 52 responden dengan persentase 

sebesar 55%, 2) Kedisiplinan Siswa berada pada kategori tinggi yakni 49 responden 

dengan jumlah persentase sebesar 51%, 3) Hasil perhitungan analisis statistik 

inferensial yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai t hitung yaitu 4.974 dan nilai t 

tabel yaitu 2.629732 menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > 

t tabel = 4.974 > 2.629732) sehingga, pengujian hipotesis yang diperoleh Ha 

diterima dan Ho ditolak. Adapun uji korelasi determinasi yang diperoleh yakni 

sebesar 0,210 dengan presentase 21% yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

di MTsN Gowa Balang-Balang. Selebihnya kedisiplinan siswa dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

  Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Absensi berbasis sistem barcode 

akan mempermudah dalam pencatatan kehadiran siswa serta dapat memonitoring 

jam kedatangan siswa dan pembuatan laporan presensi siswa. 2) Salah satu upaya 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang yaitu dengan cara 

memonitoring kedisiplinan siswa dalam jam kehadiran di sekolah. 3) Hal ini 

menjadi tugas tambahan bagi khususnya pimpinan untuk memperhatikan dan dalam 

pengelolaan absensi sistem barcode dan dapat menerapkan absensi sistem barcode 

secara terus-menerus sebagai salah satu faktor meningkatkan kedisiplinan siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang masa 

depan peserta didik, pendidikan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dengan 

melalui pengajaran, latihan atau bimbingan, untuk persiapan mereka sebagai 

penerus generasi bangsa yang akan datang.1 Tujuan dari Pendidikan adalah untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa/peserta didik agar dapat menjadi 

manusia yang berakhlakul karimah, kreatif, berilmu, serta beriman dan bertaqwa 

kepada Allah swt, juga memiliki rasa tanggung jawab sesama manusia. 

Pada zaman era globalisasi saat ini yang semakin maju sangat berdampak 

pada kemajuan teknologi, sehingga berdampak juga pada perkembangan suatu 

lembaga pendidikan dan harus beradaptasi sesuai dengan kemajuan teknologi yang 

ada. Adanya kemajuan teknologi tersebut mengakibatkan banyak terjadinya 

perubahan pada teknologi, seperti perubahan dari sistem manual ke elektronik, 

terutama yang terjadi pada sistem absensi. 

Sistem absensi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari 

terutama pada setiap lembaga pendidikan yang menggunakan absensi sebagai tanda 

kehadiran siswa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih banyak atau 

sebagian besar lembaga pendidikan yang ada di Indonesia masih menggunakan 

absensi siswa secara manual, sehingga dalam penerapan sistem tersebut terdapat 

banyak kekurangan yang dapat menjadi kendala seperti efisiensi waktu dan proses 

 
1Sitti Ahsaniyah, “Hubungan Penerapan Absensi Fingerprint dengan Kedisiplinan Siswa 

di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Krian Sidoarjo”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 

1. 
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absensi yang belum maksimal, bentuk laporan absensi berupa hardcopy yang dapat 

menyulitkan dalam peroses pendataan dan kemungkinan besar akan terjadi data 

absensi yang hilang. Oleh sebab itu sangat diperlukannya sebuah penerapan baru 

yang dapat membantu proses absensi siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

sistem pada layanan kehadiran siswa.” 

Pada pengelolaan sebuah absensi siswa, biasanya pihak lembaga pendidikan 

menyerahkan absen tersebut kepada pengurus kelas seperti ketua kelas atau 

sekretaris kelas, dan setelah itu guru akan melakukan rekap manual berupa hasil 

laporan dari pengurus kelas, yang kemudian dijadikan sebagai rujukan proses 

penilaian kehadiran siswa di lembaga pendidikan.  

Absensi merupakan sebuah pembuatan data untuk daftar kehadiran yang 

biasa digunakan bagi sebuah lembaga pendidikan.2 Seperti yang kita ketahui dalam 

dunia pendidikan daftar kehadiran siswa atau absensi merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat dilakukan evaluasi oleh pihak guru maupun lembaga pendidikan.” 

Ada beberapa macam absensi yang sering digunakan oleh madrasah/sekolah 

salah satunya ialah absen secara manual. Di sekolah-sekolah, khususnya tingkat 

SMP/MTs dan sejenisnya biasanya menggunakan absensi secara fisik dengan 

memanggil nama siswa menjelang dimulainya pembelajaran atau kadang 

menjelang selesainya pembelajaran. Namun terkadang dalam kerangka absensi 

manual, terkadang pendidik lalai mengukur absensi sehingga semua siswa dianggap 

hadir. Hal ini dapat membuat siswa tidak tertib. 

 
2 Heroe Santoso dan Ahmad Wilda Yulianto, “Analisa dan Perancangan Sistem Absensi 

Siswa Berbasis Web dan SMS Gateway”, Jurnal Matrik, Vol. 16 No. 2 (Mei, 2017), h. 65. 
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Tidak hanya itu, hal yang sangat penting adalah pada saat pengelolaan 

absensi siswa, dimana sekolah/madrasah menyerahkannya kepada ketua kelas atau 

sekretaris kelas untuk menangani absensi mereka. Hal ini tentu saja merepotkan 

para pendidik, siswa dan wali kelas kepada sekolah dalam merekap kembali semua 

absensi siswa yang akan digunakan sebagai perspektif untuk ukuran penilaian siswa 

di sekolah. Oleh karena itu, adanya absensi berbentuk sistem barcode sebagai 

standar identifikasi yang kemungkinan membatasi kekurangan dalam proses 

pelaksanaan absensi manual.3 

 Absensi manual memiliki kecenderungan dalam pelaksanaannya, dimulai 

dari catatan absensi yang dapat dengan mudahnya dimanipulasi, menghabiskan 

banyak waktu, absensi yang rusak, terbengkalai dan hal-hal lainnya, misalnya 

hilang. Dengan adanya pelaksanaan absensi berbasis barcode ini, dapat 

memungkinkan informasi untuk tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya, dengan 

adanya sistem ini dapat lebih mengembangkan disiplin siswa pada hakikatnya di 

madrasah. 

Menurut Moeliono dalam buku Suparlan bahwa disiplin adalah kepatuhan 

dan ketaatan terhadap pedoman, norma atau standar, dll.4 Disiplin individu akan 

meningkatkan ketekunan belajar yang besar dan memungkinkan siswa untuk 

berprestasi disekolah. Selain itu, disiplin adalah salah satu bentuk taat pada 

peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS. an-nisa/4:59. 

 
3 Anas Tasia Erna Widayanti, “Penerapan Absensi Berbasis Sistem Barcode dalam 

Meningkatkan KedisiplinanSiswa di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo”, Skripsi, UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 4. 
4 Suparlan, Menjadi Guru Efektif  (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), h. 14. 
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َٰٓأَيَُّها  ۟ا أَِطيعُو۟ا ٱ يَ  َ َوأَِطيعُو۟ا ٱ لَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ ُسوَل َوأُ۟وِلى  ٱ َّللَّ ِر ِمنُكمأ ۖ فَإِن ٱلرَّ َمأ ْلأ

ٍء فَُردُّوهُ إِلَى   تُمأ فِى َشىأ َزعأ ِ وَ ٱتَنَ  ِمنُوَن بِ ٱَّللَّ ُسوِل إِن ُكنتُمأ تُؤأ ِ وَ ٱلرَّ ِم ٱ َّللَّ َءاِخِر ۚ ٱ لأيَوأ لأ

ِلَك َخيأٌر َوأَحأ  َسُن تَأأِويًل ذَ   

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.5 

Berdasarkan Tafsir Quraish Shihab, wahai orang-orang yang beriman 

kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul- Nya dan 

penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, 

keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, 

kembalikanlah pada Alquran dan sunnah rasul agar kalian mengetahui hukumnya. 

Allah telah menurunkan Alquran kepada kalian yang telah dijelaskan oleh rasul-

Nya. Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah 

konsekuensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Alquran merupakan 

kebaikan bagi kalian. Dengan Alquran, kalian dapat berlaku adil dalam 

memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang 

akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan Alquran adalah yang 

terbaik karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran dan 

kesesatan. 

Berdasarkan kandungan surah di atas menjelaskan bahwa ketaatan mutlak 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya 

ia taat kepada Allah, karena tidak ada satu pun perintah dari Rasulullah yang 

 
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jawa Barat: Sygma Creative Media 

Grup, 2014), h. 87. 
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bertentangan dengan perintah Allah dan juga taat kepada Ulil Amri dan juga 

menjadikan Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber hukum. Dari ayat di atas dapat 

kita tarik kesimpulan bahwa taat pada peraturan merupakan hal yang sangat penting 

terutama pada lembaga pendidikan. 

MTsN Gowa “merupakan sekolah yang telah menggunakan absensi 

berbasis sistem barcode terhadap siswa-siswanya, sebelum masuk ke kelasnya 

masing-masing siswa harus mengisi daftar hadir di pintu pagar madrasah dengan 

cara men-scan ID Card yang disertai dengan kode bergaris di alat Scanner Bercode 

(Andorid). Kemudian data akan terkomputerisasi, dengan ini guru piket yang 

bertugas akan mengetahui siswa tersebut datang dengan tepat waktu atau terlambat 

berapa menit.” 

MTsN Gowa Balang-Balang merupakan salah satu sekolah yang sangat 

disiplin baik kepada siswa, tenaga pendidik maupun kependidikan. Madrasah ini 

merupakan madrasah yang satu-satunya menggunakan absensi berbasis sistem 

barcode di Gowa. Absensi ini siswa menggunakan ID card dan siswa bisa men-

scan barcode di gerbang masuk madrasah saat siswa datang ke madrasah.  

Keunggulan dari absensi sistem barcode ini ialah mempermudah guru 

dalam pendataan kehadiran siswa tanpa menggunakan hardcopy yang dapat 

menyulitkan dalam pendataan.  

Sebagian besar sekolah yang terletak di kecamatan Bontomarannu masih 

menggunakan absensi manual. Sistem ini kadang kurang efektif karena dianggap 

terlalu ribet dan membingungkan karena memerlukan keterlibatan banyak orang. 

Demikian pula, ada kemungkinan titip absen oleh siswa dan terutama data absensi 
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dapat tertinggal, hilang  atau bahkan kemungkinan besar terjadi kerusakan pada 

absen.” 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 

Juli 2021 di MTsN Gowa, seperti yang kita ketahui pada saat ini adalah saat 

pandemic covid-19 jadi pada saat peneliti melakukan observasi awal di madrasah 

hanya terdapat beberapa siswa dan kebetulan pada saat itu madrasah mengadakan 

MATSAMA (Masa Ta’aruf Siswa Madrasah) lewat zoom dan hanya beberapa 

siswa yang berada di madrasah yaitu anggota OSIS, peneliti sempat bertemu 

dengan Ketua Osis yang bernama Resky Auliyana dan peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan mengenai penerapan absensi berbasis sistem barcode, Resky 

mengatakan bahwa MTsN Gowa adalah satu-satunya sekolah di daerah Gowa yang 

menerapkan absensi berbasis barcode, dia juga mengatakan bahwa absensi berbasis 

barcode merupakan ide yang diterapkan oleh kepala madrasah sebelumnya yang 

bernama Zulfikah Nur, S.Pd.,M.Pd.I yang sekarang sudah diganti oleh Mansur 

Patiroi, SE., MM. dan Resky juga mengatakan bahwa absensi berbasis sistem 

barcode hanya diterapkan untuk siswa-siswi saja dan awal penerapan absensi ini 

dilakukan uji coba dan semuanya berjalan dengan lancar hingga akhirnya 

diterapkan absensi berbasis sistem barcode di MTsN Gowa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Absensi Berbasis Sistem Barcode dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa Balang-Balang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan absensi berbasis sistem bacode di MTsN Gowa 

Balang-Balang? 
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2. Bagaimana kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode 

terhadap meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-

Balang? 

C. Hipotesis 

Menurut Arikunto dalam buku metodologi penelitian kuantitatif, hipotesis 

dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 6  Jadi 

hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap paling mungkin dan paling 

tinggi tingkat kebenarannya. 

Adapun jawaban sementara pada penelitian ini yang akan dilaksanakan di 

MTsN Gowa Balang-Balang adalah sebagai berikut: 

1. H0 : tidak ada pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode terhadap 

kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang. 

2. Ha : ada pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode terhadap 

kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang. 

Untuk memperoleh hipotesis (jawaban sementara) dari rumusan masalah 

yang telah diuraikan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada 

pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode terhadap kedisiplinan siswa 

di MTsN Gowa Balang-Balang.”. 

 

 

 
6 Muslich Anshori dan Sri Iswati, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2017), h. 45. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memudahkan pembaca memahami dan menghindari asumsi yang 

salah tentang judul dalam penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan pentingnya 

judul, untuk memudahkan pembahasan dan menjelaskan istilah yang menjadi kata 

kunci dalam judul ini. Judul skripsi ini adalah Pengaruh Penerapan Absensi 

Berbasis Sistem Barcode dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTsN 

Gowa Balang-Balang. Istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Absensi Berbasis Sistem Barcode (Variabel X) 

Penerapan cara, hal atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, Penerapan 

adalah mempraktikkan, memasangkan.”Sedangkan absensi menurut Cahayana 

menyatakan dalam buku Eko Nugrogo, bahwa pencatatan absen adalah salah satu 

faktor yang sangat penting dalam me-manage sumber daya manusia atau yang 

sering di dengar dengan sebutan Human Resources Management.7 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Sistem adalah sekelompok dari peristiwa, kepercayaan dsb 

yang diatur dan disusun baik-baik, metode, cara, yang teratur untuk melakukan 

sesuatu.8 

Barcode atau dalam Bahasa Indonesia “seringkali disebut kode batang ialah 

an optical machine-readable representation of data. Kode baris yang sangat 

kontras berisi berbagai macam bentuk dari berbagai ukuran, dan diatur sedemikian 

 
7 Eko Nugroho, Biometrika, Mengenal Sistem Identifikasi Masa Depan (Yogyakarta: Andi, 

2009), h. 17. 
8 Kepustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Baru (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2012), h. 804 
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rupa seperti yang ditunjukkan oleh aturan-aturan tertentu sehingga dapat ditafsirkan 

oleh mesin pembaca.9 

Jadi yang dimaksud dengan penerapan absensi berbasis sistem barcode 

merupakan sesuatu proses pendataan kedatangan serta ketidakhadiran siswa dengan 

pemanfaatan teknologi dengan menerapkan sistem barcode.”Adapun yang menjadi 

indikator dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kenyamanan 

a. Pendaftaran yang mudah, berkaitan dengan registrasi yang simple. 

b. Tanpa alat pendukung, setiap siswa memiliki ID-Card masing-masing 

sehingga mempermudah tanpa adanya alat pendukung. 

c. Tanpa sandi, siswa tidak perlu menekan password atau pin yang 

merepotkan. 

2. Keamanan 

a. Tingkat keamanan tinggi, dalam menggunakan absensi sistem barcode 

memiliki tingkat keamanan yang tinggi, 

b. Perbedaan setiap kode barcode, setiap siswa memiliki kode barcode 

masing-masing. 

c. Manipulasi absensi, dengan adanya absensi sistem barcode pengguna 

tidak bisa menitipkan absensi seperti ketika menggunakan absensi manual. 

3. Efektivitas Waktu 

a. Adanya perubahan, lihatlah perubahan semenjak diterapkannya absensi 

sistem barcode dengan sebelum diterapkannya absensi tersenut. 

 
9 Teguh Wahyono, Membuat Sendiri Aplikasi dengan Memanfaatkan Barcode (Salatiga: 

Elex Media Komputido, 2010), h. 2 
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b. Tepat waktu, siswa akan dating lebih tepat waktu dengan hari sebelumnya 

menggunakan absensi sistem barcode. 

c. Proses yang cepat, absensi sistem barcode mempunyai tingkat keceparan 

pembacaan yang singkat. 

d. Hasil lebih tepat, absensi sistem barcode mempunyai tingkat akurasi yang 

tinggi. 

2. Kedisiplinan Siswa (Variabel Y) 

Istilah disiplin dari berasal bahasa Latin “discipulus‟ yang berarti 

“pembelajaran”. Berdasarkan Ariesandi, disiplin adalah proses melatih karakter 

serta anak secara bertahap sebagai akibatnya menjadi seorang yg memiliki kontrol 

diri serta bermanfaat bagi masyarakat.10 

Siswa adalah individu yang “diserahkan oleh orang tuanya untuk mengikuti 

pembelajaran yang diadakan di sekolah, bertekad untuk menjadi manusia yang 

cakap, berpengalaman, ramah, dan bermoral.” 

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.11 

Berdasarkan pengertian di atas, “disiplin siswa adalah suatu kondisi untuk 

membenarkan perilaku tertib serta disiplin yang dimiliki oleh siswa di sekolah, 

dengan tidak ada pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun 

dengan implikasi terhadap siswa yang sebenarnya dan sekolah secara keseluruhan.” 

Adapun indikator kedisiplinan siswa menurut Arikunto yaitu:12 

 
10  Ariesandi, Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji 

Melejitkan Potensi Optimal Anak (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 230-231 
11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2012), h. 138-139. 
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1. Kehadiran siswa  

Kehadiran siswa maksudnya adalah siswa tidak terlambat pada saat 

pembelajaran akan dimulai maka siswa akan datang kekelas lebih awal dan siswa 

tidak membolos pada saat pembelajaran dimulai.  

2. Melaksanakan tata tertib di sekolah  

Mengerjakan tata tertib disekolah maksudnya semua aturan yang tetulis baik 

mengenai seragam maupun sikap disekolah harus ditaati dan patuhi. 

3. Sikap siswa di kelas  

Sikap siswa dikelas maksudnya adalah pada saat guru menerangkan materi 

pelajaran maka siswa memperhatikannya dan tidak membuat kegaduhan di kelas 

serta jika ada tugas dari guru maka siswa akan langsung mengerjakannya. 

4. Mengerjakan tugas sekolah di rumah  

Mengerjakan tugas sekolah dirumah maksudnya adalah jika ada pekerjaan 

rumah PR dari guru maka siswa selalu mengerjakannya dirumah secara individu 

maupun kelompok dan bertanya kepada bapak atau ibunya.  

5. Mempersiapkan keperluan sekolah di rumah  

Mempersiapkan keperluan sekolah dirumah maksudya adalah setiap sore 

atau malam hari siswa selalu mempersiapkan perlengkapan belajar misalnya buku 

tulis, buku paket, dan alat tulis yang akan dibawa kesekolah.  

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pengaruh penerapan absensi 

berbasis sistem barcode dan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang, 
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yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada penerapan absensi 

berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa 

Balang-Balang. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut : 

1. Anas Tasia Erna Widayanti menulis skripsi yang berjudul “Penerapan 

Absensi Berbasis Sistem Barcode dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa 

di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo” (2019). ““Jenis pendekatan 

yang digunakan merupakan ““kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Absensi berbasis sistem barcode 

akan mempermudah dalam pencatatan kehadiran siswa serta dapat 

memonitoring jam kedatangan siswa dan pembuatan laporan presensi siswa. 

(2) salah  satu upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik pada jam 

kehadiran di sekolah.” Selain itu pengajar bertindak tegas kepada siswa 

yang tidak disiplin dengan membersihkan dan  menyirami tumbuhan.” 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Anas Tasia Erma Widyanti 

adalah Penerapan Absensi Sistem Barcode dapat meningkatkan 

kedisiplinan siswa dalam kehadirannya di madrasah. Siswa tidak bisa 

memanipulasi data, dan juga mempermudah dalam pendataan.13 Persamaan 

penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu sama-

 
13  Anas Tasia Erna Widayanti, “Penerapan Absensi Berbasis Sistem Bercode dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo”, Skripsi, UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 4. 
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sama menggunakan variabel absensi berbasis sistem barcode dan 

kedisiplinan siswa, yang membedakan ialah lokasi penelitian, metodologi 

penelitian dan juga jumlah sampel penelitiannya. Metodologi penelitian 

yang akan dilakukan peneliti ialah mengguakan kuantitatif sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Anas Tasia menggunakan kualitatif dan 

tidak memiliki sampel penelitian. 

2. Sitti Ahsaniyah menulis skripsi yang berjudul “Hubungan Penerapan 

Absensi Fingerprint dengan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Al-Ihsan Krian Sidoarjo” (2019). “Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan metode penelitian yang digunakan meliputi kuesioner atau angket 

dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 siswa yang 

terdiri dari kelas VII-A, VII-B, VII-C, VII-D, VIII-A, VIII-C dan VIII-D. 

Terdapat dua variabel penelitian yaitu penerapan absensi fingerprint sebagai 

variabel bebas (X), dan Kedisiplinan siswa sebagai variabel (Y). Teknik 

analisis data menggunakan rumus Product Moment. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: (1) Penerapan absensi fingerprint di MTs Al-Ihsan 

Krian disimpulkan tergolong baik dengan presentase 31,98%. (2) 

Kedisiplinan siswa di MTs Al-Ihsan Krian disimpulkan tergolong tinggi 

dengan presentase 51,56%. Hasil analisis product moment menunjukkan 

terdapat hubungan penerapan absensi fingerprint terhadap kedisiplinan 

siswa di MTs Al-Ihsan Krian yang diketahui dari nilai Sig yakni 0,002 dan 

lebih kecil dari 0,05 pada R-tabel dengan 0,294. Dari nilai person correlation 

yakni 0,294 dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penerapan absensi 
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fingerprint dengan kedisiplinan siswa searah. 14  Persamaan penelitian 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama 

menggunakan variabel kedisiplinan siswa dan juga menggunakan 

metodologi penelitian yang sama, yang membedakan ialah variabel satunya 

yaitu absensi berbasis fingerprint, lokasi penelitian, dan jumlah sampel 

penelitiannya dan juga Teknik pengelolaan data yang berbeda dengan apa 

yang akan dilakukan oleh peneliti. 

3. Januar Irawan menulis skripsi yang berjudul “Penerapan Absensi 

Mahasiswa Berbasis Andriod Menggunakan Teknologi QR Code dan 

Geofence (Studi Kasus: TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” (2018). ““Data 

kehadiran termasuk dalam nilai formatif, pada saat ini TI UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta masih menggunakan sistem manual, sistem ini 

berpotensi menimbulkan masalah berupa data hadir di kertas tidak sesuai 

dengan jumlah mahasiswa yang hadir di kelas. Sebagai solusinya adalah, 

perancangan absen menggunakan QR Code dan geofence pada android 

sebagai keamanan saat melakukan absen, guna mencegah mahasiswa di luar 

wilayah TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengisi absen. Dari hasil 

perancangan sistem ini menghasilkan sistem yang paperless dan mencegah 

pemanipulasian data absen.15 Persamaan penelitian dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama menggunakan variabel absensi 

berbasis sistem barcode, yang membedakan ialah penelitian yang dilakukan 

oleh Januar Irawan merupakan penelitian studi kasus, dan juga yang 

 
14 Sitti Ahsaniyah, “Hubungan Penerapan Absensi Fingerprint dengan Kedisiplinan Siswa 

di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Krian Sidoarjo”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 

4. 
15  Januar Irawan, “Penerapan Absensi Mahasiswa Berbasis Andriod Menggunakan 

Teknologi QR Code dan Geofence (Studi Kasus: TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”, Skripsi, 

UIN Syarif Hidayatullah, 2018, h. 4. 
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membedakannya ialah lokasi penelitian, metodologi penelitian dan juga 

jumlah sampel penelitiannya. Metodologi penelitian yang akan dilakukan 

peneliti ialah mengguakan kuantitatif  dan tidak memiliki sampel penelitian. 

4. Akhiruddin Pulungan dan Alfa Saleh menulis jurnal yang berjudul 

“Pemanfaatan Qr Code dalam Memudahkan Proses Absensi Siswa Berbasis 

Aplikasi Mobile” (2019). ““Absensi dapat dikatakan suatu tanda kehadiran 

yang merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang ada dalam sebuah 

institusi. Tidak terkecuali pada sistem absensi sekolah untuk menandaai 

kehadiran siswa umumnya masih dilakukan secara manual, dimana hal ini 

sangat tidak efisien karena informasi tentang kehadiran bisa saja terjadi 

kecurangan baik dari pihak murid ataupun guru yang salah dalam menandai 

kehadiran siswa. Oleh sebab itu sangat perlu untuk diterapkan sebuah 

teknologi yang dapat membantu proses absensi di sekolah. Sehingga dapat 

meningkatkan kualitas sistem pada layanan kehadiran siswa. Dalam 

penelitian ini akan dirancang sebuah sistem absensi yang dapat dilakukan 

menggunakan smartphone android dengan memanfaatkan sistem kamera 

untuk membaca QR Code. QR merupakan singkatan dari quick response 

atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk 

menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang 

cepat pula. Jadi Android yang dimiliki siswa dapat dipergunakan untuk 

membaca QR Code yang ditampilkan guru untuk melakukan proses 

absensi.16 Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

peneliti yaitu sama-sama menggunakan variabel absensi berbasis sistem 

 
16 Akhiruddin Pulungan dan Alfa Saleh, “Pemanfaatan QR Code dalam Memudahkan 

Proses Absensi Siswa Berbasis Aplikasi Mobile” Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, 

Vol. 10 No.1 (Januari-September 2019), h. 1-2. 
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barcode, yang membedakan ialah lokasi penelitian, metodologi penelitian 

dan juga jumlah sampel penelitiannya. Metodologi penelitian yang akan 

dilakukan peneliti ialah mengguakan kuantitatif sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Akhiruddin Pulungan dan Alfa Saleh menggunakan 

kualitatif dan tidak memiliki sampel penelitian. 

5. Fitri Ayu dan Ari Mustofa menulis jurnal yang berjudul “Sistem Aplikasi 

Absensi Menggunakan Teknologi Barcode Scanner Berbasis Android” 

(2020) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa “Absensi merupakan salah satu 

instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan perkuliahan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pengawasan yang baik mengenai absensi kehadiran 

mahasiswa, seperti halnya pada Kampus Amik Mahaputra Riau 

penyelenggaraan pendidikan menerapkan sistem absensi manual 

menggunakan metode tanda tangan pada lembaran absen yang dibagikan 

pada setiap perkuliahan. Kelemahannya, sering terjadi kecurangan titip 

absen, lupa mengisi absen sehingga terjadi kesalahan, serta tidak efisien 

karena butuh waktu lama dalam perekapan data. Aplikasi Absensi dengan 

Barcode merupakan solusi yang memanfaatkan Teknologi Informasi 

Mobile yang mampu menangani permasalahan di atas, karena memiliki 

keunggulan dapat melakukan pengambilan absensi dengan cepat, tepat dan 

akurat, sehingga proses rekapitulasi dan monitoring pelaksanaan dan 

pengelolaan absensi dapat dilakukan secara praktis dan efisien.17 Persamaan 

penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu sama-

sama menggunakan variabel absensi berbasis sistem barcode, yang 

 
17 Fitri Ayu dan Ari Mustofa, “Sistem Aplikasi Absensi Menggunakan Teknologi Barcode 

Scanner Berbasis Android”, Jurnal Research and Development, Vol 4 No.2 (Maret 2020), h. 94-

103. 
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membedakan ialah lokasi penelitian, metodologi penelitian dan juga jumlah 

sampel penelitiannya. Metodologi penelitian yang akan dilakukan peneliti 

ialah mengguakan kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri Agu dan Ari Mustofa menggunakan kualitatif dan tidak memiliki 

sampel penelitian. 

6. Didi Triadi menulis skripsi yang berjudul Efektivitas Penggunaan Sistem 

Barcode dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Information Operation 

(IOD) Bank Syariah Mandiri dalam skripsinya yang menjelaskan bahwa 

Dunia perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat sejalan 

dengan perkembangan perbankan syariah di luar negeri. Perkembangan ini 

haruslah diimbangi dengan teknologi informasi agar menopang jalannya 

keberhasilan tujuan bank itu sendiri. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, meramalkan dan mengntrol fenomena social melalui 

pengukuran objektif dan numerik atau analisis terhadap variasi angka-angka. 

Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Sedangkan data 

sekunder menggunakan berupa observasi, wawancara terstruktur dan studi 

Pustaka. Metode analisi yang digunakan yaitu uji validasi, uji rehabilitas, uji 

normalitas, uji homogenitas dengan menggunakan software sedangkan uji t 

dilakukan manual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manfaat dari 

sistem barcode dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah 

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap perawatan IT di Bank Syariah 

Mandiri dan penggunaan sistem barcode di Bank Syariah Mandiri sudah 

efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Persamaan penelitian dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama menggunakan 

variabel absensi berbasis sistem barcode dan juga sama-sama menggunakan 
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jenis penelitian kuantitatif, yang membedakan ialah salah satu variabel 

penelitiannya, lokasi penelitian, dan juga teknik pengelolaah data yang akan 

dilakukan peneliti dan yang dilakukan oleh Didi Triadi.18 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran penerapan absensi berbasis sistem 

barcode di MTsN Gowa Balang-Balang. 

b. Untuk mengetahui gambaran kedisiplinan siswa di MTsN Gowa 

Balang-Balang. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan absensi berbasis 

sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN 

Gowa Balang-Balang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan “dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Juga sebagai bahan referensi bagi yang membutuhkan.” 

b. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti sendiri, “hasil dari penelitian ini dapat menambah pengalam 

dan pengetahuan baru peneliti serta bagi lembaga pendidikan dan dapat dijadikan 

bahan perbaikan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.” 

 
18 Didi Triadi, “Efektivitas Penggunaan Sistem Barcode dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan Information Operation Division (IOD) Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2015, h. 3-5. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Absensi Berbasis Sistem Barcode 

a. Pengertian Absensi Berbasis Sistem Barcode 

Cahyana menyatakan dalam buku Eko Nugroho, bahwa pencatatan absen 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam me-manage sumber daya 

manusia atau yang sering di dengar dengan sebutan Human Resources 

Management.1” 

Menurut Hasibuan absensi merupakan salah satu tolak ukur metode 

pengembangan siswa, jika absensi siswa setelah mengikuti pengembangan 

menurun, maka metode  pengembangan yang dilakukan baik, sebaliknya jika 

tetap berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik.2 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa absensi 

ialah sesuatu pendataan kedatangan serta ketidakhadiran,“yang jadi bagian asal 

pelaporan kegiatan sesuatu lembaga pendidikan ataupun komponen lembaga 

pendidikan itu sendiri yang berisi data-data kedatangan yang disusun sedemikian 

rupa sehingga memudahkan untuk mencari informasi jika sewaktu-ketika 

diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi yang dimaksud menggunakan 

absensi merupakan data yang berisikan ketidakhadiran dan kehadiran yang 

bermanfaat dapat memberi kemudahan pada pendataan serta memudahkan pada 

pengevaluasian.” 

Sedangkan identifikasi standar adalah kode berbentuk garis, di mana setiap 

ketebalan setiap garis berbeda-beda yang ditunjukkan oleh substansi kode dan kode 

 
1 Eko Nugroho, Biometrika, Mengenal Sistem Identifikasi Masa Depan (Yogyakarta: Andi, 

2009), h. 17. 
2 Hasibuan, Malayu S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia. ( Jakarta: Penerbit Bumi 

Aksara, 2008), h. 84. 
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yang ditujukan untuk informasi atau data tertentu. Kodenya berbentuk kotak dan 

kontras tinggi, berisi berbagai macam campuran batangan dengan berbagai ukuran 

yang diatur sedemikian rupa. Kode dapat dibaca dengan teliti oleh gadget yang 

disebut pemindai tag standar. Penggunaan tag pemindai memiliki dua manfaat 

tambahan, yang pertama adalah untuk mengurangi kesalahan input yang 

disebabkan oleh kesalahan administrator PC dan yang kedua adalah untuk 

mempercepat masuknya data.3 

b. Indikator Absensi Berbasis Sistem Barcode 

Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kenyamanan 

d. Pendaftaran yang mudah, berkaitan dengan registrasi yang simple. 

e. Tanpa alat pendukung, setiap siswa memiliki ID-Card masing-masing 

sehingga mempermudah tanpa adanya alat pendukung. 

f. Tanpa sandi, siswa tidak perlu menekan password atau pin yang 

merepotkan. 

2. Keamanan 

d. Tingkat keamanan tinggi, dalam menggunakan absensi sistem barcode 

memiliki tingkat keamanan yang tinggi, 

e. Perbedaan setiap kode barcode, setiap siswa memiliki kode barcode 

masing-masing. 

f. Manipulasi absensi, dengan adanya absensi sistem barcode pengguna 

tidak bisa menitipkan absensi seperti ketika menggunakan absensi manual. 

 

 
3 Jamaludin Malik, Implementasi Teknologi Barcode dalam Dunia Bisnis (Yogyakarta: 

Andi, 2010), h. 2 
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3. Efektivitas Waktu 

a. Adanya perubahan, lihatlah perubahan semenjak diterapkannya absensi 

sistem barcode dengan sebelum diterapkannya absensi tersenut. 

b. Tepat waktu, siswa akan dating lebih tepat waktu dengan hari sebelumnya 

menggunakan absensi sistem barcode. 

c. Proses yang cepat, absensi sistem barcode mempunyai tingkat keceparan 

pembacaan yang singkat. 

d. Hasil lebih tepat, absensi sistem barcode mempunyai tingkat akurasi yang 

tinggi. 

c. Sejarah dan Perkembangan Sistem Barcode 

 Sejarah barcode dimulai “pada tahun 1948, ketika Bernard Silver (1924-

1963), seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Drexel di Philadelphia (Amerika 

Serikat) mengarahkan penelitian pada pengaturan membaca data tentang makanan 

terdekat di kota. Dia memimpin penelitian dengan rekannya, Norman Joseph 

Woodland. Pada gilirannya, Silver dan Woodland akhirnya mengusulkan untuk 

menggunakan kode dengan tinta yang peka terhadap cahaya terang. Model itu 

diberhentikan dengan alasan temperamental dan mahal. Selanjutnya, menjelang 

akhir tahun 1949, Woodland and Silver berhasil dalam pembuatan model prototipe 

kode batang yang lebih baik dan pada tanggal 7 Oktober 1952, mereka 

mendapatkan paten untuk pengujian mereka.4” 

 Pada tahun 1970, “untuk pertama kalinya kode batang temuan keduanya 

dipakai secara komersial, yaitu pada saat Logicon Inc. membuat Universal Grocery 

Products Identification Standard (UGPIC). Sedangkan perusahaan pertama yang 

 
4 Teguh Wahyono, Membuat Sendiri Aplikasi dengan Memanfaatkan Barcode (Salatiga: 

Elex Media Komputido, 2010), h. 3. 
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memproduksi perlengkapan kode batang untuk perdagangan retail adalah Monach 

Marking.5” 

 Selanjutnya “semenjak tahun 1973, Uniform Code Council, sebuah 

organisasi industri membuat Uniform Product Code (UPC) yang menyediakan 

suatu standard barcode yang dapat digunakan oleh toko-toko ritel. Beberapa 

barcode standar telah dikembangkan selama beberapa tahun, yang biasa disebut 

dengan Simbologi.” 

 Simbologi barcode dibagi menjadi dua jenis, “dalam struktur lurus atau 

dimensional. Simbologi kode lurus berisi garis-garis gelap yang berbaris dan garis-

garis putih dengan tinggi dan lebar tertentu. Apalagi dengan simbologi dimensional 

yang dapat didalangi dalam desain yang berlawanan atau grid, yaitu sebagai kode 

persegi yang unik, sehingga dapat menyimpan lebih banyak data.6” 

d. Fungsi Absensi Berbasis Sistem Barcode 

 Barcode adalah “suatu sistem yang sangat penting untuk diterapkan 

terutama dalam penerapan sistem informasi manajemen sekolah. Berdasarkan hal 

tersebut, barcode memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai berikut :” 

1. Barcode dapat memaksimalkan dalam proses pengumpulan data secara 

mudah dan otomatis 

2. Mempermudah dalam pencatatan kehadiran atau ketidakhadiran siswa. 

Guru tidak perlu lagi repot untuk membuat absen secara manual dan tidak 

perlu lagi khawatir apabila absen tersebut rusak atau hilang. 

 
5 Teguh Wahyonp, Membuat Sendiri Aplikasi dengan Memanfaatkan Barcode, h. 4. 
6 Jamaludin Malik, Implementasi Teknologi Barcode dalam Dunia Bisnis (Yogyakarta: 

Andi, 2010), h. 4. 
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3. Dapat mengontrol jam kedatangan siswa. Artinya guru dapat dengan mudah 

mengetahui jam kehadiran siswa secara jelas dengan tercantumnya menit 

bahkan detik kedatangan siswa disekolah tanpa adanya manipulasi data. 

4. Dapat membuat laporan kehadiran bulanan, mingguan bahkan harian, 

dengan mengetahui Riwayat kehadiran siswa yang datang tepat waktu 

maupun terlambat masuk sekolah. 

e. Manfaat Absensi Berbasis Sistem Barcode 

 Pemanfaatan teknologi “akan menjadi hal yang sudah biasa terjadi di 

sekolah sebagai salah satu jenis layanan pendidikan formal. Namun, sejauh mana 

sekolah dapat mendukung pemanfaatan teknologi data ini sebenarnya bergantung 

pada beberapa hal. Penggunaan teknologi data untuk inovasi pembelajaran yang 

telah diterapkan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok utama 

adalah penggunaan PC untuk penyampaian materi pertunjukan, kedua adalah 

penggunaan materi pertunjukan melalui organisasi web, ketiga adalah sebagai 

media komunikasi.7”Adapun pemanfaatan dari penerapan absensi berbasis sistem 

barcode yakni sebagai berikut:8 

1. Standardisasi Pengkodean Data  

  Penggunaan barcode tidak diragukan lagi akan melekat pada “norma 

tertentu dalam pengkodean. Dengan standarisai yang besar akan memberikan 

konsistensi dan keterusterangan dalam penanganan informasi. Pengkodean 

informasi yang jelas akan menjamin bahwa data diperoleh dan diteruskan dengan 

cara yang benar, sehingga dapat diakui dan dipahami secara keseluruhan.” 

 
7 Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya 2013), h. 55-56. 
8 Teguh Wahyono, Membuat Sendiri Aplikasi dengan Memanfaatkan Barcode (Salatiga: 

Elex Media Komputido, 2010), h. 4-5. 
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2. Pembacaan Data secara Otomatis 

 Barcode dapat dibaca secara otomatis dengan waktu yang cepat oleh mesin 

reader-nya. Dengan demikian pengguna tidak perlu menulis data secara manual dari 

kode data dari suatu barang. Sebagai contoh, kasir di sebuah supermarket tidak 

mengetikkan kode barang ketika ia memasukkan data barang tersebut di komputer, 

tetapi cukup menyorotkan mesin pembaca barcode pada barang dan secara otomatis 

kode akan diinputkan ke dalam komputer oleh mesin pembaca barcode tersebut.  

3. Akurasi Pembacaan  

 Penyusunan informasi secara fisik oleh orang-orang, tentu saja biasanya 

terjadi Kesalahan. Kesalahan yang biasa terjadi saat menyusun informasi secara 

fisik, misalnya, adalah dalam pengetikan. Sedikit kesalahan tata bahasa saat 

memberikan informasi benar-benar akan menyebabkan kesalahan dalam laporan 

yang dibuat dari penanganan informasi. Penggunaan barcode dapat meminimalisir 

kesalahan yang dilakukan oleh manusia.  

4. Kemudahan Penggunaan   

 Terlepas dari kenyataan bahwa menggunakan kode kompleks mesin 

barcode scanner akan membuat segalanya lebih sederhana. Barcode scanner sangat 

mudah digunakan untuk membaca barcode. Hanya dengan memfokuskan cahaya 

pembaca di mana kode disusun, kode akan segera dibaca. Selain itu, dengan 

peralatan dan pemograman yang tepat, tentu saja akan memperkuat siklus 

komputerisasi berbagai informasi.  
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5. Feedback yang Tepat Waktu 

 Barcode juga “menawarkan feedback yang tepat waktu. Begitu muncul data 

bisa diterima atau diakses secara cepat dan tepat sehingga mendapatkan informasi 

yang terbaru.” 

6. Meningkatkan Produktivitas  

  Barcode membuat “aktivitas operational di ranah pendidikan lebih terbatas. 

Siswa tidak perlu mengantre panjang untuk ketinggalan absen. Pendidik tidak perlu 

berusaha membawa buku absensi dan tidak perlu khawatir karena ditinggalkan atau 

hilang.” 

7. Meningkatkan Keuntungan 

 Peningkatan efesiensi yang diberikan barcode memungkinkan lembaga 

pendidikan menghemat biaya, sehingga keuntungan menjadi lebih meningkat. 

B. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Kedisiplinan Siswa 

Kata disiplin berasal dari bahasa Latin “discipulus‟ yang berarti 

“pembelajaran”.9 Menurut Daryanto dan Suriyati, ““disiplin pada dasarnya kontrol 

diri dalam mematuhi aturan   baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun di luar diri 

baik keluarga, lembaga   pendidikan, masyarakat, bernegara, maupun beragama. 10” 

 Berdasarkan definisi disiplin di atas, perilaku disiplin berasal dari dalam diri 

manusia itu sendiri dan binaan dari lingkungan hidupnya. Disiplin yang berasal dari 

 
9  Ariesandi, Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji 

Melejitkan Potensi Optimal Anak (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 230-231. 
10  Daryanto dan Suriyati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 6. 
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dalam diri manusia itu sendiri akan lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan 

disiplin yang berasal dari luar.” 

 Perintah untuk berdisiplin bukanlah bermaksud untuk mengurangi atau 

mengekang kebebasan siswa. Peraturan yang ada di sekolah tentunya dimaksudkan 

untuk kebaikan siswa itu sendiri. 

 Disiplin merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan siswa untuk 

masa depan yang indah. Karena dengan disiplin, siswa akan terpacu untuk 

mencapai apa yang siswa butuhkan dan perjuangkan. Selain itu, disiplin juga sangat 

bermanfaat bagi siswa yang mengajar untuk mendukung prinsip-prinsip atau jadwal 

yang telah ditetapkan siswa sehingga mereka dapat menghasilkan hasil yang baik. 

Disiplin merupakan faktor yang harus ditanamkan, diciptakan, dan dijalankan 

dalam kehidupan sehari-hari yang teratur untuk membuat kemajuan dalam segala 

hal, salah satunya adalah prestasi dalam interaksi belajar, karena belajar adalah apa-

apa selain pengerahan tenaga yang ringan atau bisa lamban, namun lebih 

merupakan tenaga besar. yang mantap, tak kenal lelah dan konsisten (persistent) 

yang kesemuanya membutuhkan kerja keras baik secara intelektual, psikis, maupun 

tenaga, bersedia memanfaatkan waktu senggang mereka sebanyak-banyaknya 

dengan mempertimbangkan.11 

b. Indikator Kedisiplinan Siswa 

Adapun indikator kedisiplinan siswa:12 

 

 
11 Umar Wirantasa, Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Matematika, Jurnal 

Formatif, 7(1), 2017, h. 85. 
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2012), h. 138-139. 
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1. Kehadiran siswa  

Kehadiran siswa maksudnya adalah siswa tidak terlambat pada saat 

pembelajaran akan dimulai maka siswa akan datang kekelas lebih awal dan siswa 

tidak membolos pada saat pembelajaran dimulai.  

2. Melaksanakan tata tertib di sekolah  

Mengerjakan tata tertib disekolah maksudnya semua aturan yang tetulis baik 

mengenai seragam maupun sikap disekolah harus ditaati dan patuhi. 

3. Sikap siswa di kelas  

Sikap siswa dikelas maksudnya adalah pada saat guru menerangkan materi 

pelajaran maka siswa memperhatikannya dan tidak membuat kegaduhan di kelas 

serta jika ada tugas dari guru maka siswa akan langsung mengerjakannya. 

4. Mengerjakan tugas sekolah di rumah  

Mengerjakan tugas sekolah dirumah maksudnya adalah jika ada pekerjaan 

rumah PR dari guru maka siswa selalu mengerjakannya dirumah secara individu 

maupun kelompok dan bertanya kepada bapak atau ibunya.  

5. Mempersiapkan keperluan sekolah di rumah  

Mempersiapkan keperluan sekolah dirumah maksudya adalah setiap sore 

atau malam hari siswa selalu mempersiapkan perlengkapan belajar misalnya buku 

tulis, buku paket, dan alat tulis yang akan dibawa kesekolah.  

c. Disiplin dalam Perspektif Islam 

 Dalam Al-Quran diterangkan tentang disiplin dalam QS. al-Ashr/103:1-3. 
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ٍر   - ٢ نأَسانَ  لَِفيأ  ُخسأ ِ ِر   - ١اِنَّ  اْلأ  َوالأعَصأ

بأرِ   ࣖ - ٣ ا بِالصَّ ا  بِالأَحق ِ  ە  َوتََواَصوأ تِ  َوتََواَصوأ ِلح  ا  َوَعِملُوا الصّٰ َمنُوأ  اِْلَّ  الَِّذيأنَ   ا 

Terjemahnya:  

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat 

menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menatapi 

kesabaram.13” 

 Surah ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan 

waktu mereka termasuk orang-orang yang gagal. Karena dalam disiplin kita bisa 

hidup dengan hati-hati, sedangkan jika kita hidup tidak terkendali, hidup kita akan 

hancur sendiri. 

 Selain surah di atas Adapun surah yang menjelaskan tentang disiplin waktu 

yaitu QS. al-Jumuah/62:9-10.  

  ِ ِر ٱَّللَّ ۟ا إِلَى  ِذكأ عَوأ ِم ٱلأُجُمعَِة فَٱسأ ةِ ِمن يَوأ لَو  ۟ا إِذَا نُوِدَى ِللصَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ يَ 

ِلُكمأ َخيأٌر لَُّكمأ إِن ُكنتُمأ تَعألَُمونَ 
 َوذَُرو۟ا ٱلأبَيأَع ۚ ذَ 

Terjemahnya:  

Hai “orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 

maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. 

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.14” 

 Berdasarkan ayat di atas mengungkapkan bahwa “perintah untuk 

melakukan shalat Jumat ketika sudah masuk waktu dan harus meninggalkan jual 

beli. Ini menyiratkan bahwa Allah swt memerintahkan hambanya untuk fokus 

dengan waktu. “Disiplin dalam Islam sangat dianjurkan. Sebagai manusia, dalam 

 
13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jawa Barat: Sygma Creative 

Media Grup, 2014), h. 601. 
14 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 554. 
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menjalani kehidupan, mereka membutuhkan pengaturan dan keputusan agar 

perilakunya teratur. Jika seseorang tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan 

baik, ia akan membuat dirinya putus asa. Oleh karena itu kita harus memiliki pilihan 

untuk memanfaatkan waktu dengan baik, terutama waktu dalam belajar.” 

 Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berkonsisten 

terhadap peraturan yang ada atau yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Huud/11:112. 

۟ا ۚ إِنَّهُۥ بَِما تَعأَملُوَن بَِصيرٌ  غَوأ َت َوَمن تَاَب َمعََك َوَْل تَطأ تَِقمأ َكَمآَٰ أُِمرأ  فَٱسأ

Terjemahnya:  

Maka “tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan 

kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.15” 

 Dari ayat di atas menjelaskan “bahwa “disiplin bukan cuma pas waktu saja, 

namun pula patuh pada peraturan-peraturan yang ada, melakukan yang 

diperintahkan serta meninggalkan seluruh yang dilarang- Nya. Disamping itu pula 

melaksanakan perbuatan tersebut secara tertib serta selalu meski cuma sedikit. 

Sebab tidak hanya berguna untuk kita sendiri juga perbuatan yang kita kerjakan 

secara kontinu dicintai Allah swt meski cuma sedikit.” 

d. Tujuan Kedisiplinan Siswa 

 Kedisiplinan ialah suatu aksi yang tidak menyimpang dari tata tertib 

ataupun ketentuan yang berlaku buat menggapai suatu tujuan yang ditetapkan 

Dengan kata lain kalau ketertiban sangat erat sekali hubungannya dengan peraturan, 

kepatuhan serta pelanggaran. 

 
15 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 234. 
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 Munculnya perilaku kesisiplinan bukan ialah “kejadian yang terjalin 

mendadak. Ketertiban pada seorang tidak bisa berkembang tanpa intervensi dari 

pembelajaran, serta itupun dicoba secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kerutinan 

yang ditanamkan oleh orang tua serta orang-orang berusia didalam area keluarga 

ini hendak ialah modal besar untuk pembuatan perilaku ketertiban dilingkungan 

sekolah.” 

 Dalam lembaga pendidikan pada umumnya, pedoman yang harus dipatuhi 

siswa biasanya disusun dan ditulis, disertai dengan sanksi untuk setiap pelanggaran. 

Oleh karena itu, bila dibandingkan dan penerapan disiplin dalam iklim keluarga 

dengan landasan edukatif, maka kedisiplinan di lembaga edukatif lebih keras dan 

kaku. Tujuan membentuk sikap disiplin pada anak sangatlah penting gunanya 

yaitu:16 

1. Membantu anak-anak berkembang sedikit demi sedikit sehingga mereka dapat 

tetap sendirian dengan kewajiban mereka sendiri. 

2. Membantu anak-anak dengan beradaptasi, mencegah masalah disiplin dan 

mencoba untuk menciptakan situasi yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar 

di mana mereka tunduk pada setiap peraturan yang telah ditetapkan. 

Adapun menurut Charles Schifer tujuan kedisiplinan ada dua macam yaitu : 

1. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk melatih dan mengendalikan anak-anak, 

dengan mengajari mereka bentuk perilaku apa yang pantas dan tidak pantas atau 

yang tidak mereka kenal. 

2. Tujuan jangka Panjang adalah pengembangan untuk diri sendiri (ketenangan 

 
16  Sylvia, Rimm, Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah (Jakarta: 

Gramedia, 2004), h. 49. 
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dan self-heading) di mana anak-anak dapat membimbing diri mereka sendiri 

tanpa dampak dan kontrol dari luar. 

Kedisiplinan mempunyai dua macam tujuan yaitu: 

1. Membantu anak-anak muda berkembang sedikit demi sedikit dan memupuk 

karakter mereka dari ketergantungan ke non-ketergantungan, sehingga mereka 

dapat tetap sendirian dengan tanggung jawab mereka sendiri. 

2. Membantu anak-anak untuk memiliki pilihan untuk bertahan hidup, mencegah 

munculnya masalah disiplin dan berusaha untuk menciptakan situasi yang ideal 

untuk latihan mengajar dan belajar, di mana mereka tunduk pada semua 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Jadi sangat mungkin beralasan bahwa motivasi di balik disiplin adalah 

untuk membantu dan membimbing anak-anak untuk berkembang dan dapat bekerja 

pada kehidupan mental yang solid untuk memberikan kesempatan yang cukup 

kepada mereka untuk bertindak dengan penuh perhatian seperti yang ditunjukkan 

oleh kapasitas mereka. 

e. Macam-macam Kedisiplinan Siswa 

Disiplin memiliki cakupan implikasi yang luas meliputi seluruh keberadaan 

manusia. Dengan demikian, disiplin memiliki dua pasal, yaitu: 

1. Disiplin tepat waktu 

Misalnya, memasukkan jam kerja, jam belajar, batas waktu untuk 

pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, dll, yang mengkhawatirkan adalah waktu 

dari detik, menit, jam hingga tahun. “Pentingnya disiplin terhadap waktu adalah jika 

sesuatu yang tidak benar-benar diatur, itu harus sesuai jadwal. Misalnya upacara di 

sekolah dimulai pada pukul 07.00 WIB, maka pada saat itu juga pukul 07.00 WIB 
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siswa harus sudah berada tepat waktu dan bersiap untuk mengikuti upacara di 

sekolah.” 

2. Disiplin perbuatan 

Disiplin aktivitas ini menuntut seorang individu untuk mengikuti cara-cara 

tertentu dalam kehidupan nyata, untuk mencapai sesuatu sesuai prinsip. Kegiatan 

dalam organisasi biasanya disebut teknik atau metode.17 

Menurut G.R. Terry dalam buku Edy Sutrisno mengatakan bahwa jenis-

jenis untuk menciptakan sebuah kedisiplinan akan dapat timbul baik dari diri 

sendiri maupun dari perintah, yakni :18” 

1. Self Imposed Disipline yakni disiplin yang muncul dari dirinya sendiri 

berdasarkan kesiapan, perhatian dan tidak muncul dari paksaan. Disiplin ini 

muncul karena seseorang merasa kebutuhannya terpenuhi dan merasa telah 

menjadi bagian dari asosiasi sehingga individu akan tergerak untuk mengakui 

dan dengan sengaja menyetujui setiap pedoman yang bersangkutan. 

2. Command Disipline yakni disiplin yang “timbul dari paksaan, perintah dan 

hukuman dan kekuasaan. Jadi kedisiplinan ini tidak timbul karena perasaan 

keikhlasan dan kesadaran akan tetap timbul karena paksaan/ancaman dari 

orang lain.” 

Dari beberapa hipotesis tentang disiplin ilmu yang berbeda, yang lebih 

tepat untuk dijadikan alasan hipotetis bagi aliran yang berbeda dalam eksplorasi 

ini adalah penilaian Moenir mengingat dalam penelitian ini sedapat mungkin 

objek disiplin, khususnya disiplin waktu dan disiplin aktivitas. Disiplin waktu 

 
17 A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Gunung Aksara, 

2010), h. 182-285. 

18 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana: 2014), h. 87 
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diidentifikasi dengan ketepatan partisipasi siswa. Sedangkan disiplin aktivitas, 

khususnya siswa tidak pulang dengan gegabah. 

f. Bentuk Kedisiplinan Siswa 

Mengukur tingkat “disiplin belajar siswa diperlukan petunjuk-petunjuk 

tentang disiplin belajar. “Menurut A.S Moenir, penanda yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa tergantung pada pengaturan disiplin 

waktu dan disiplin aktivitas, yaitu:” 

1. Disiplin waktu meliputi: 

a. Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan pulang sekolah tepat 

waktu dll 

b. Tidak meninggalkan kelas atau membolos pada saat pelajaran berlangsung 

c. Menyelesaikan tugas pada tepat waktu 

2. Disiplin Perbuatan, meliputi: 

a. Patuh pada peraturan 

b. Rajin 

c. Tidak menyuruh-nyuruh orang lain 

d. Jujur 

e. Tidak mencontek, menciptakan keamanan dan ketertiban.19 

 Dapat disimpulkan bahwa indikator disiplin belajar ada empat macam 

yaitu :  

a. Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan pulang sekolah tepat 

waktu dll 

b. Ketaatan terhadap tata tertib yang ada sekolah 

 
19 A.S Meonir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia,  h. 95- 96. 
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c. Ketaatan terhadap pembelajaran 

d. Ketaatan terhadap menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan 

e. Ketaatan terhadap pekerjaan rumah yang diberikan. 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Siswa 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa yakni : 

a. Faktor ekstern, yang dimaksud faktor ini adalah faktor eksternal yang berasal 

dari luar pribadi siswa, yakni: 

1) Keadaan keluarga 

 Keluarga sebagai tempat di atas segalanya dalam kesadaran diri dan 

mungkin merupakan komponen utama. Keluarga berdampak dan memutuskan 

perbaikan diri individu di kemudian hari. Keluarga dapat menjadi elemen 

pendukung atau penghalang bagi upaya untuk mendorong perilaku. 

2) Keadaan lingkungan sekolah 

Persiapan dan pelatihan “disiplin di sekolah dikendalikan oleh kondisi 

sekolah. “Keadaan sekolah dalam hal ini adalah ada tidaknya sarana-sarana yang 

diperlukan bagi kelancaran proses belajar mengajar di tempat tersebut.” 

3) Keadaan masyarakat 

Masyarakat sebagai “lingkungan yang lebih luas daripada keluarga dan 

sekolah, yang juga menentukan keberhasilan atau tidaknya pembinaan 

kedisiplinan. “Kondisi tertentu dalam masyarakat dapat menghambat atau 

memperlancar terbentuknya kualitas hidup tersebut.” 

b. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari internal atau dalam diri invidu itu 

sendiri, yakni:  
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1) Keadaan fisik 

Orang yang benar-benar sehat atau akan melakukan tugas saat ini dengan 

baik. Penuh dengan kebutuhan dan pengendalian diri, ia dapat mengatur waktu 

untuk mengikuti berbagai cara atau praktik dengan tepat dan efektif. Dalam keadaan 

seperti itu, kesadaran individu dari individu yang bersangkutan tidak akan 

terganggu, jadi dia akan mematuhi standar atau pedoman dengan penuh tanggung 

jawab. 

2) Keadaan psikis 

Keadaan individu memiliki hubungan yang erat dengan keadaan psikologis 

atau mental individu. karena hanya individu yang secara mental atau intelektual 

dapat memenuhi standar sesuai dengan norma yang ada.  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa ada dua 

yaitu faktor eksteral (luar) dan internal (dalam). 

 

 

 



 

36 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berarti berbicara tentang metode-metode yang 

digunakan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas, baik 

dalam sebagian atau keseluruhan aspeknya. Metode penelitian mengacu pada 

prosedur tertentu untuk mengumpulkan dan menganalisis data.1 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang peneliti teliti yaitu Pengaruh Penerapan 

Absensi Berbasis Sistem Barcode dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di 

MTsN Gowa Balang-Balang, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan jenis penelitian ex post facto. Ex post facto adalah penelitian 

yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Adanya 

hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis, bahwa suatu variabel tertentu 

mengakibatkan variabel tertentu. Penelitian dengan rancangan ex post facto sering 

disebut dengan after the fact artinya, penelitian yang dilakukan setelah suatu 

kejadian itu terjadi.2 

Adapun lokasi penelitian yaitu di MTsN Gowa, Jl. Malino No. 7, Balang-

balang, Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilihan sekolah ini 

dikarenakan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang pernah ditempati 

peneliti dalam kegiatan PLP (Praktik Lapangan Persekolahan) sehingga 

memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 
1 Nur Sayidah, Metodologi Penelitian (Sidoarjo: Zifatama Jawara: 2018), h. 13-14. 
2 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed 

Methode (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 42. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan bidang ilmu 

peneliti yakni pendekatan keilmuan manajemen pendidikan, yang merupakan 

pendekatan dengan menggunakan perspektif teori manajemen dalam hal ini 

manajemen pendidikan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Ismiyanto dalam buku Populasi, sampel, variabel dalam 

penelitian kedokteran, yaitu seluruh subjek atau semua subjek penelitian, yang 

dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang dapat memberikan data atau informasi 

mengenai penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono populasi adalah generalisasi 

wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan kepribadian 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.3 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik MTsN 

Gowa Balang-Balang yang dijelaskan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Data Populasi Siswa MTsN Gowa 

No. MTs Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VII 51 124 175 

2 VIII 94 106 200 

3 IX 43 57 100 

Total 475 

 
3 Eddy Roflin, dkk., Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran (Jawa 

Tengah: PT Nasya Expanding Manajement, 2021), h. 5. 
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Sumber Data Bagian Operator MTsN Gowa, 19 Juli 2021 

2. Sampel 

Menurut sugiyono dalam buku aplikasi metodologi penelitian, Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.4 Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan peneliti yaitu probability sampling dengan jenis 

pengambilan sampel acak sederhana (Simple Random Sampling) dimana setiap 

unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama terpilih menjadi 

sampel.5 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan ukuran 

sampel dari suatu populasi dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yakni: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

 n   :  Jumlah Sampel 

 N   :  Jumlah Populasi  

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 10%= 0,1.6 

Sehingga, ketika dimasukkan dalam rumus menjadi: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 
4 Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Penerbit 

Deepublish, 2018), h. 99. 
5 Syahrir, dkk., Aplikasi Metode SEM-PLS dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan 

Lautan (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), h. 31. 
6 Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Penerbit 

Deepublish, 2018), h. 100. 
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𝑛 =  
475

1 + 475. (0,1)2
 

𝑛 =  
475

1 + 475. (0,01)
 

𝑛 =  
475

5.75
 

𝑛 = 82,6 

𝑛 =  83 

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan maka, diperoleh jumlah 

sampel untuk penelitian ini sebesar 83 responden yang merupakan peserta didik 

dari MTsN Gowa Balang-Balang dimana pengambilan sampel secara acak 

sederhana.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan 

antara lain: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 7  Bentuk pernyataan/pertanyaan tersebut terbagi 

menjadi dua yaitu pernyataan/pertanyaan terbuka dan pernyataan/pertanyaan 

tertutup. Dalam proses pelaksanaannya angket dapat diberikan kepada peserta 

didik MTsN Gowa Balang-Balang kelas VII,VIII, dan IX secara langsung. Hal 

ini, angket digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh penerapan absensi 

berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.  

 
7 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 199. 
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2. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data berupa gambar/foto 

sebagai data pendukung dalam penelitian. Dalam teknik dokumentasi, peneliti 

hanya perlu mengambil atau menyalin data yang ada yang berhubungan dengan 

variabel penelitian. Pengambilan data yang dilakukan dapat berupa tulisan 

seperti catatan harian, sejarah, biografi atau peraturan. Sedangkan dalam bentuk 

gambar bisa berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain ataupun dalam 

bentuk karya seperti seni, film dan lain-lain.8 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari penelitian melalui pengukuran.9 Adapun instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yang tertutup, yakni 

kuesioner yang memberikan kemudahan kepada responden dalam memilih jawaban 

karena adanya beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan. Adapun alternatif 

jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skor Skala Jawaban Kuesioner 

Jawaban Skor Jawaban Positif Skor Jawaban Negatif 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Kurang Sesuai (KS) 2 3 

 
8 Suliman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metode Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (SIBUKU, 2018), h. 88. 
9 Eko Putro Wijoyono, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), h. 51. 
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Tidak Sesuai (TS) 1 4 

Berdasarkan alternatif jawaban tersebut, peneliti dapat mengambil acuan 

atau pedoman untuk dapat memberikan penilaian terhadap pertanyaan atau 

pernyataan yang  ada dalam angket, lalu kemudian setelah diberikan penilaian, 

maka dapat diolah dengan menghitung skor masing-masing hasil pertanyaan atau 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sehingga dari data skor yang diperoleh 

tersebut akan digunakan dalam menganalisis data untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan terhadap penelitian yang dilaksanakan. 

F. Validitasi dan Realibilitas Instrumen 

1. Validasi Instrumen 

Validasi berasal dari kata validity yang artinya pengujian. Validasi adalah 

sebuah konsep pengukuran atau pengujian terhadap tingkat ketetapan dan 

kecermatan suatu alat ukur yang digunakan dalam penelitian.10 Dalam penelitian 

ini uji validasi dibantu dengan menggunakan bantuan software SPSS 24. 

Sebagai dasar pengambilan keputusan maka mengacu kepada ketentuan 

berikut:  

a. Jika r hitung > r tabel (pada taraf signifikan 5 %), maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid.  

b. Jika r hitung < r tabel (pada taraf siginifikan 5%), maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan tidak valid.  

Untuk mengetahui data tersebut dikatakan valid atau tidaknya, ada beberapa 

kriteria yang digunakan dan perlu diperhatikan. Kriteria tingkat validasi tersebut 

 
10 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 

138. 
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yang nantinya akan digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah instrumen 

yang data dikatakan valid atau tidak yang akan ditunjukkan melalui tabel 3.3 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Validitas 

Nilai Keterangan 

0,90 ≤ rxy 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ rxy 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ rxy 0,70 Sedang 

0,20 ≤ rxy 0,40 Rendah 

0,00 ≤ rxy 1,20 Sangat Rendah 

rxy 0,00 Tidak Valid 

Berdasarkan tabel kriteria tingkat validitas di atas, sebuah data 

dikategorikan memiliki tingkat validitas tinggi jika nilai rhitung senilai 1,00 atau lebih 

besar dari atau sama dengan 0,70. Kedua, sebuah data dikategorikan memiliki 

tingkat validitas sedang jika nilai rhitung senilai 0,70 atau lebih besar dari atau sama 

dengan 0,40. Ketiga, sebuah data dikategorikan memiliki tingkat validitas rendah 

jika nilai rhitung senilai 0,40 atau lebih besar dari atau sama dengan 0,00. Keempat, 

sebuah data dikategorikan tidak valid jika nilai rhitung senilai 0,00. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas yang berasal dari kata reliability yang berarti konsistensi dan 

dapat dipercaya. Konsep reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil 
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pengukuran data yang dilakukan secara berulang-ulang meskipun pada kelompok 

yang berbeda. 11 

Sesuai dengan tahapan dalam melakukan pengujian reliabilitas instrumen, 

maka ada dua cara yang bisa digunakan yakni secara eksternal dengan teknik 

equivalent, test rests (stability), atau gabungan keduanya dan secara internal yaitu 

dengan melakukan analisis konsistensi terhadap butir-butir pernyataan/pertanyaan 

yang ada pada instrumen. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dibantu dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 24. 

Dalam hal ini, suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. 

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai Keterangan 

r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r11 0,20 Rendah 

0,40 ≤ r11 0,20 Sedang 

0,70 ≤ r11 0,20 Tinggi 

0.90 ≤ r11 0,20 Sangat Tingi 

Berdasatkan tabel kriteria tingkat koefisien reliabilitas di atas, sebuah data 

dikategorikan memiliki tingkat reliabilitas rendah jika nilai cronbach alpha (𝒓𝒊) 

berada pada nilai 0,40 atau lebih besar kecil atau sama dengan 0,00. Kedua, sebuah 

data dikategorikan memiliki tingkat reliabilitas sedang jika nilai cronbach alpha 

(𝒓𝒊) berada pada nilai 0,70 atau lebih besar dari atau sama dengan 0,40. Ketiga, 

 
11 Dyah Budiastuti dan Agustinnus Bandur, Validitas dan Reliabilitas Penelitian (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2018), h. 210. 
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sebuah data dikategorikan memiliki tingkat reliabilitas tinggi jika nilai cronbach 

alpha (𝒓𝒊) berada pada nilai 1,00 atau lebih besar dari atau sama dengan 0,70 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan akan 

berkaitan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis 

yang diajukan.12 

Dalam hal ini, ada dua teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif   

Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data, 

yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi atau penggambaran seluruh data 

yang ada tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi umum. 

Adapun langkah analisis statistik deskriptif sebagai berikut:  

a. Menghitung besarnya range dengan rumus:  

R = NT - NR 

Keterangan:   

R    : Range  

NT : Nilai Tertinggi  

NR : Nilai Terendah  

b. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus:  

i = 1 + (3, 33) log n 

Keterangan:   

i : Interval  

n : Jumlah responden  

 
12 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Penelitian Pemula 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 132. 
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c. Menghitung panjang kelas interval dengan rumus:   

𝑷 = 
𝑹

𝒊
 

Keterangan:  

P : Panjang kelas  

R : Range   

I : Interval s  

d. Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus   

𝐱 =
∑ 𝒇𝒊. 𝒙𝒊

∑ 𝒇𝒊
 

Keterangan:  

X    :  rata-rata (mean)   

∑fi : Jumlah frekuensi`   

Xi  : Nilai Statistik  

e. Menghitung persentase frekuensi dengan rumus :  

P = 
𝑭

𝑵
 X 100% 

Keterangan   

P : Presentasi   

F : Frekuensi   

N : Banyaknya sampel respon  

f. Menghitung nilai standar deviasi dengan rumus:  

SD = 
√∑ ∫  𝐢  (𝒙𝒊−𝐱)𝟐

𝐧−𝟏
 

Keterangan:   

Sd  : Standar deviasi  

∑fi : Jumlah frekuensi   

x    : Skor   

N   : Responden   
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g. Kategorisasi  

Kategori bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan 

Absensi Berbasis Sistem Barcode Terhadap Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa 

melalui tiga pengkategorian yaitu rendah, sedang dan tinggi. Berikut tabel 

mengenal kategorisasi.   

Tabel 3.5 Kriteria Ketegorisasi 

Nilai Keterangan 

𝑥 < (𝜇 - 1𝜎) Rendah 

(𝜇 - 1𝜎) ≤ 𝑥 < (𝜇 + 1𝜎) Sedang 

(𝜇 + 1𝜎) ≤ 𝑥 Tinggi 

Keterangan:  

𝜇 = Mean Hipotetik    

𝛼 = Standar Deviasi Hipotetik  

Berdasarkan tabel kategorisasi di atas, pengaruh penerapan absensi berbasis 

sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dapat dikategorikan rendah 

dilihat dari jumlah skor yang didapatkan dari jawaban responden dalam instrumen 

yang setelah diubah dalam bentuk persen. Begitupun pada kategori sedang dan 

tinggi. 

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial  

Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis sampel penelitian dan hasilnya akan diberlakukan pada populasi. 

Teknik analisis inferensial digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh 
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penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

di MTsN Gowa Balang-Balang. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam 

teknik ini yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Prasarat Penelitian 

1) Uji Normalitas digunakan untuk membuktikan sampel berasal dari suatu 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini juga digunakan untuk 

menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang 

akan dipakai lolos normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a) Nilai sig > 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

b) Nilai sig < 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian 

berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal.13 

2) Uji linearitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat apakah linear atau tidak. Pengujian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat 

penelitian tersebut terletak pada suatu garis lurus atau tidak.90 Pengujian 

linearitas diolah dengan bantuan program aplikasi SPSS 25 for windows 

dengan analisis Anova, kemudian membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

a) Jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terdapat hubungan yang linear antar 

variabel.  

b) Jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tidak terdapat hubungan yang linear antar 

variabel.14 

 
13 I Wayan Widana, Uji Persyaratan Analisis (Lumajang: Klik Media, 2020), h. 2. 
14 I Wayan Widana, Uji Prasarat Analisis, h. 54. 
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b. Analisis regresi sederhana dengan rumus: 

Persamaan regresi sederhana:   

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y  : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

a   : Bilangan konstan  

b  : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen. Apabila nilai b (+) maka naik, dan apabila 

nilai b (-) maka terjadi penurunan. 

X   : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.  

Sebelum itu, untuk menghitung nilai a dan b dapat digunakan rumus 

persamaan yaitu: 

𝑎 =
(∑𝑌)(𝑋2 ) − (∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2 
 

Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan:  

𝑏 =
𝑛 𝑋𝑌 − (∑𝑋)(𝑌)

𝑛 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2 
 

c. Uji Signifikan (Uji t)  

Uji-t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui tentang ada tidaknya 

pengaruh manajemen stres terhadap kinerja pegawai. Sebelum menguji hipotesis 

yang ditentukan maka, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari kesalahan 

baku regresi dan kesalahan baku koefisien b (penduga b) yakni sebagai berikut: 

1. Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

𝑺𝒆 =
√∑𝑌2 − (𝛼∑𝑌) − (𝑏. ∑𝑌𝑋)

𝑛 − 2
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2. Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan:  

𝑺𝒃 =
𝑺𝒆

√𝑥2 −
(∑𝑥2 )

𝑛

 

d. Uji Hipotesis  

1. Menentukan formulasi hipotesis  

Ho: µ = 0 (Tidak ada Pengaruh)   

Ha: µ = 0 (Ada Pengaruh)  

2. Menentukan taraf nyata (α) dan nilai t tabel  

α     =  5% = 0,05  

𝑎 2⁄ =  0,025  

b     =  n -2   

 t     =  0,05  

3. Kriteria Pengujian  

Jika t Hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika t Hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

e. Menghitung nilai koefisiensi determinasi (KD)  

Koefisien determinasi adalah ukuran yang memperlihatkan tingkat 

pengaruh variabel yaitu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 

dalam bentuk persen (%). Adapun rumus koefisien determinasi yaitu:  

KD = 𝑟 x 100% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas 

a. Hasil Uji Validitas 

Suatu instrumen dapat diketahui valid atau tidaknya dilihat dari 

perbandingan nilai r hitung terhadap r tabel. Jika dalam hal ini nilai r hitung lebih 

besar atau sama dengan r tabel maka, instrumen dapat dikatakan valid. Untuk 

mengetahui nilai dari r tabel maka perhitungan didasarkan pada dk atau derajat 

kebebasan, yaitu dk = n-2, dk = 95-2 = 93, dengan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh r tabel = 0,202. Adapun hasil uji validitas dengan 95 responden 

menggunakan bantuan SPSS 24 dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Absensi Berbasis Sistem Barcode 

NO r hitung r tabel Kategorisasi Kesimpulan 

1 0,513 0,202 Valid Sedang 

2 0,620 0,202 Valid Sedang 

3 0,688 0,202 Valid Sedang 

4 0,542 0,202 Valid Sedang 

5 0,655 0,202 Valid Sedang 

6 0,254 0,202 Valid Rendah 

7 0,481 0,202 Valid Sedang 

8 0,418 0,202 Valid Sedang 

9 0,444 0,202 Valid Sedang 

10 0,529 0,202 Valid Sedang 
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11 0,353 0,202 Valid Rendah 

12 0,377 0,202 Valid Rendah 

13 0,521 0,202 Valid Sedang 

14 0,440 0,202 Valid Sedang 

15 0,500 0,202 Valid Sedang 

16 0,439 0,202 Valid Sedang 

17 0,613 0,202 Valid Sedang 

18 0,520 0,202 Valid Sedang 

19 0,575 0,202 Valid Sedang 

20 0,669 0,202 Valid Sedang 

Sumber Output SPSS 24 

Hasil uji validitas item pernyataan yang terdiri dari 20 item yang digunakan 

untuk mengukur variabel Absensi Berbasis Sistem Barcode diperoleh nilai rhitung > 

0,202. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang 

digunakan dalam angket telah memenuhi syarat valid. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi Variabel Kedisiplinan Siswa 

NO r hitung r tabel Kategorisasi Kesimpulan 

1 0,598 0,202 Valid Sedang 

2 0,591 0,202 Valid Sedang 

3 0,495 0,202 Valid Sedang 

4 0,386 0,202 Valid Rendah 

5 0,494 0,202 Valid Sedang 

6 0,567 0,202 Valid Sedang 

7 0,471 0,202 Valid Sedang 
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8 0,373 0,202 Valid Rendah 

9 0,566 0,202 Valid Sedang 

10 0,493 0,202 Valid Sedang 

11 0,320 0,202 Valid Rendah 

12 0,331 0,202 Valid Rendah 

13 0,328 0,202 Valid Rendah 

14 0,506 0,202 Valid Sedang 

15 0,502 0,202 Valid Sedang 

16 0,366 0,202 Valid Sedang 

17 0,505 0,202 Valid Sedang 

18 0,516 0,202 Valid Sedang 

19 0,260 0,202 Valid Rendah 

20 0,220 0,202 Valid Rendah 

Sumber Output  SPSS 24 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan item pernyataan yang terdiri dari 20 

item yang digunakan untuk mengukur variabel kedisiplinan siswa diperoleh nilai 

rhitung > 0,202. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang 

digunakan dalam angket telah memenuhi syarat valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen pernyataan atau angket yang digunakan dalam penelitian 

haruslah memiliki sifat andal (reliable). Andal adalah konsistensi yang dimiliki 

instrumen meskipun digunakan dalam pengukuran beberapa kali. Kriteria 

instrumen penelitian dikatakan andal atau dapat dipercaya apabila memiliki Alpa 

Cronbach > 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.779 .787 20 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitias Variabel 

NO Variabel Koefisien Alpha Keterangan Kesimpulan 

1 Absensi Sistem Barcode 0,844 Reliabel Sedang 

2 Kedisiplinan Siswa 0,779 Reliabel Sedang 

Sumber Output SPSS 24 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang terdapat pada tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa, kedua variabel tersebut memiliki nilai koefisein Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,60 yaitu 844 dengan kategori sedang untuk variabel absensi berbasis sistem 

barcode dan 779 dengan kategori sedang untuk variabel kedisiplinan siswa. 

2. Hasil Pengolahan Data Absensi Berbasis Sistem Barcode dan 

Kedisiplinan Siswa 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Absensi 

Berbasis Sistem Barcode dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa 

Balang-Balang. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan pada setiap 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.844 .849 20 
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variabel yakni menggunakan kuisioner/angket skala likert. Hasil dari pengolahan 

yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat dari hasil analisis statistik inferensial 

dan hasil analisis statistik deskriptif.  

a. Deskriptif Absensi Sistem Barcode 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Absensi 95 23.00 57.00 80.00 69.0632 5.71450 32.656 

Kedisiplinan 95 23.00 57.00 80.00 70.8526 4.55456 20.744 

Valid N (listwise) 95       

 

Berdasarkan table di atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai variabel 

penerapan absensi berbasis sistem barcode, maka diperoleh nilai tertinggi dengan 

skor 80, nilai terendah dengan skor 57, nilai range sebesar 23, nilai mean sebesar 

69, dan nilai standar deviasi sebesar 5,714 (dibulatkan menjadi 6), dari jumlah 

sampel sebanyak 95 orang dengan jumlah skor keseluruhan adalah 6563 yang 

merupakan gabungan antara seluruh siswa-siswi di MTsN Gowa Balang-Balang, 

dapat dilihat pada lampiran. Adapun analisis deskriptif menggunakan perhitungan 

secara manual sebagai berikut: 

1. Menghitung Besarnya Range (R) 

R = NT-NR 

 = 80-57 

 = 23 

2. Menghitung Banyaknya Kelas Interval (l) 

I = 1 + (3,33) log n 
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= 1 + (3,3) log 95 

= 1 + 3,3 (1,97) 

= 1 + 6,501 

= 7,501 

= 7 

3. Menghitung Panjang Kelas Interval 

𝑷 = 
𝑹

𝑰
 

   =  
23

7
 

= 3,28 

= 3 

4. Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.4 Tabulasi Data Untuk Menghitung Nilai Mean 

NO Interval Fi Fk Xi fiXi 

1 57-59 6 6 58 348 

2 60-62 8 14 61 488 

3 63-65 12 26 64 768 

4 66-68 14 40 67 938 

5 69-71 19 59 70 1330 

6 72-74 19 78 73 1387 

7 75-77 11 89 76 836 

8 78-80 6 95 79 474 

Jumlah 95  548 6569 

5. Mengitung rata-rata (Mean) 

𝐱 =
∑ 𝒇𝒊.𝒙𝒊

∑ 𝒇𝒊
    

=  
6. 569

95
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= 69,14 

= 69 

Nilai 69 menunjukkan bahwa, rata-rata total skor jawaban dari variabel x 

(absensi berbasis sistem barcode) yang didapatkan dari 95 responden adalah 69. 

6. Menghitung Presentasi Frekuensi 

P = 
𝑭

𝑵
 X 100% 

Tabel 4.5 Data Presentasi Frekuensi 

Interval Fi Presentasi 

57-59 6 6% 

60-62 8 8% 

63-65 12 13% 

66-68 14 15% 

69-71 19 20% 

72-74 19 20% 

75-77 11 12% 

78-80 6 6% 

Jumlah 95 100% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah presentase terbesar 

berada pada interval 69-71 dan 72-74 dengan presentase sebesar 20%. Hal ini 

berarti bahwa, terdapat 38 orang yang memiliki total skor jawaban dari 69-71 dan 

72-74. 
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7. Menghitung Standar Deviasi 

Tabel 4.6 Data Standar Deviasi 

NO Interval Fi Xi Xi-X (Xi-X)2 fi (Xi-X)2 

1 57-59 6 58 -11 121 726 

2 60-62 8 61 2 4 32 

3 63-65 12 64 5 25 300 

4 66-68 14 67 8 64 896 

5 69-71 19 70 11 121 2299 

6 72-74 19 73 14 196 3724 

7 75-77 11 76 17 289 3179 

8 78-80 6 79 20 400 2400 

Jumlah 95 548 66 1220 13556 

Standar Deviasi 

SD = √
∑ 𝒇 𝐢  (𝒙𝒊−𝐱)𝟐

𝐧−𝟏
 

= √
13.556

95−1
 

= √
13.556

94
 

= 5,714 

= 6 

Hasil perhitungan standar deviasi dengan nilai 12 menunjukkan bahwa, 

perbedaan besarnya nilai sampel terhadap nilai rata-rata adalah senilai 12. 

8. Kategori Skor Responden 
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Berdasarkan data skor absensi berbasis sistem barcode, diperoleh skor 

terendah 57 dan skor tertinggi 80, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 69, standar 

deviasi sebesar 12. Untuk mengetahui kategori absensi berbasis sistem barcode, 

dapat diketahui dengan mengkategorikan skor responden. Adapun penggolongan 

penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

di MTsN Gowa dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi maka 

diperoleh hasil dengan skor yaitu: 

Tabel 4.7 Kategorisasi Skor Responden 

NO Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 𝑥 < (𝜇 – 1,0𝜎) 𝑥 < 66 32 33% Rendah 

2 (𝜇 – 1,0𝜎) ≤ 𝑥 < (𝜇 + 

1,0𝜎) 

66 ≤ 𝑥 < 

76 

52 55% Sedang 

3 (𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑥 76  ≤ 𝑥 11 12% Tinggi 

Pada tabel merupakan gambaran kategori skor responden tentang absensi 

berbasis sistem barcode. Batas kategori 1, 2 dan 3 adalah rumus. Nilai interval 

diperoleh dari nilai rata-rata (mean) dikurang 1,0 (nilai rumus) dikali nilai standar 

deviasi. Nilai frekuensi diperoleh dari banyaknya responden yang mendapatkan 

nilai dari interval. Nilai persentase diperoleh dari nilai frekuensi dibagi jumlah 

responden (95) dikali 100. 

Adapun perolehan gambaran absensi berbasis sistem barcode pada tabel di 

atas dibagi dalam tiga kategori yaitu 32 orang berada pada kategori rendah dengan 

presentase sebesar 33%, kategori sedang pada presentase 55% dengan jumlah 52 

orang dan kategori tinggi pada presentase 12% dengan jumlah 11 orang. Dengan 
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demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa, absensi sistem barcode berada pada 

kategori sedang.  

b. Deskriptif Kedisiplinan Siswa 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Absensi 95 23.00 57.00 80.00 69.0632 5.71450 32.656 

Kedisiplinan 95 23.00 57.00 80.00 70.8526 4.55456 20.744 

Valid N (listwise) 95       

 

Berdasarkan table di atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai variabel 

kedisiplinan siswa, maka diperoleh nilai tertinggi dengan skor 80, nilai terendah 

dengan skor 57, nilai range sebesar 23, nilai mean sebesar 71, dan nilai standar 

deviasi sebesar 4,554 (dibulatkan menjadi 5), dari jumlah sampel sebanyak 95 

orang dengan jumlah skor keseluruhan adalah 6731 yang merupakan gabungan 

antara seluruh siswa-siswi di MTsN Gowa Balang-Balang, dapat dilihat pada 

lampiran. Adapun analisis deskriptif menggunakan perhitungan secara manual 

sebagai berikut: 

1. Menghitung Besarnya Range (R) 

R = NT-NR 

= 80-57 

= 23 

2. Menghitung Banyaknya Kelas Interval (I) 

I = 1 + (3,33) log n 

= 1 + (3,33) log 95 

= 1 + 3,3 (1,97) 

= 1 + 6,501 
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= 7,501 

= 7 

3. Menghitung Panjang Kelas Interval 

𝑷 = 
𝑹

𝑰
 

=  
23

7
  

= 3,28 

= 3 

4. Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.8 Tabulasi Data Untuk Menghitung Nilai Mean 

NO Interval Fi Fk Xi fiXi 

1 57-59 1 1 58 58 

2 60-62 3 4 61 183 

3 63-65 7 11 64 448 

4 66-68 11 22 67 737 

5 69-71 35 57 70 2450 

6 72-74 14 71 73 1022 

7 75-77 18 89 76 1368 

8 78-80 6 95 79 474 

Jumlah 95  548 6740 

5. Menghitung rata-rata (Mean) 

𝐱 =
∑ 𝒇𝒊. 𝒙𝒊

∑ 𝒇𝒊
 

    =  
6740

95
 

= 70,94 
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= 71 

Nilai 71 menunjukkan bahwa, rata-rata total skor jawaban variabel y 

(kedisiplinan siswa) yang didapatkan dari 95 responden adalah 71. 

6. Menghitung Presentasi Frekuensi  

P = 
𝑭

𝑵
 X 100% 

Tabel 4.9 Data Presentasi Frekuensi 

Interval Fi Presentasi 

57-59 1 1% 

60-62 3 3% 

63-65 7 7% 

66-68 11 12% 

69-71 35 37% 

72-74 14 15% 

75-77 18 19% 

78-80 6 6% 

JUMLAH 95 100% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah presentase terbesar 

berada pada interval 69-71 dengan presentase sebesar 37%. Hal ini berarti terdapat 

35 orang yang memiliki total skor jawaban dari 69 hingga 71. 
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7. Menghitung Standar Deviasi 

Tabel 4.10 Data Standar Deviasi 

NO Interval Fi Xi Xi-X (Xi-X)2 fi (Xi-X)2 

1 57-59 1 58 13 169 169 

2 60-62 3 61 10 100 300 

3 63-65 7 64 7 49 343 

4 66-68 11 67 4 16 176 

5 69-71 35 70 1 1 35 

6 72-74 14 73 -2 4 56 

7 75-77 18 76 -5 25 450 

8 78-80 6 79 -8 64 384 

Jumlah 95  20 428 1913 

 

SD = √
∑ 𝒇 𝐢  (𝒙𝒊−𝐱)𝟐

𝐧−𝟏
 

      = √
1913

95−1
 

     = √
1913

94
 

     = √20,351 

= 4,511 

= 5  

Hasil perhitungan standar deviasi dengan nilai 5 menunjukkan bahwa, 

perbedaan besarnya nilai sampel terhadap nilai rata-rata adalah senilai 5.  
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9. Kategori Skor Responden 

Berdasarkan data skor absensi berbasis sistem barcode, diperoleh skor 

terendah 57 dan skor tertinggi 80, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 71, standar 

deviasi sebesar 5. Untuk mengetahui kategori kedisiplinan siswa, dapat diketahui 

dengan mengkategorikan skor responden. Adapun penggolongan kedisiplinan 

siswa dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi maka diperoleh 

hasil dengan skor yaitu:  

Tabel 4.11 Kategori Skor Responden 

NO Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 𝑥 < (𝜇 – 1,0𝜎) 𝑥 < 66 16 17% Rendah 

2 (𝜇 – 1,0𝜎) ≤ 𝑥 < (𝜇 + 

1,0𝜎) 

70 ≤ 𝑥 < 

72 

30 31% Sedang 

3 (𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑥 72 ≤ 𝑥 49 51% Tinggi 

Adapun perolehan gambaran kedisiplinan siswa pada tabel di atas dibagi 

dalam tiga kategori yaitu 16 orang berada pada kategori rendah dengan presentase 

sebesar 17%, kategori sedang pada presentase 31% dengan jumlah 30 orang dan 

kategori tinggi pada presentase 51% dengan jumlah 49 orang. Dengan demikian 

dapat diperoleh bahwa, kedisiplinan berada pada kategori tinggi.  

c. Pengaruh Absensi Sistem Barcode dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa  

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga sekaligus menjawab 

hipotesis pada penelitian ini yaitu pengaruh absensi sistem barcode dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang, maka olah data 
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dilakukan menggunakan statistik inferensial dan statistik regresi linear sederhana 

untuk memperolej gambaran apakah terdapat pengaruh antara kedua variabel 

tersebut. Uji ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 24 for windows. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, 

maka uji statistic yang dapat dilakukan yaitu dengan pengujian one sample 

kolmogrov smirnov menggunakan aplikasi SPSS 24 for windows. Jika data tersebut 

berdistribusi normal maka sig > α = 0,05, dan jika data tersebut tidak berdistribusi 

normal maka sig < α = 0,05. 

Uji normalitas dilakukan pada data hasil angket penerapan absensi berbasis 

system barcode, dan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang. Taraf 

signifikan yang digunakan pada data tersebut adalah α = 0,05. Berdasarkan analisis 

uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada table di bawah ini : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.05503176 

Most Extreme Differences Absolute .087 

Positive .045 

Negative -.087 

Test Statistic .087 

Asymp. Sig. (2-tailed) .070c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Berdasarkan output SPSS 24 for windows di atas maka didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,070 yang berarti nilai signifikan lebih besar dari nilai α 

(0,070>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa data penerapan absensi berbasis 

sistem barcode dan kedisiplinan siswa berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah data 

yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Dalam hal ini variabel yang 

akan diuji yaitu kompetensi profesional guru (X1), disiplin kerja (X2) dan kinerja 

guru (Y). Pengujian linearitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 25 dengan 

analisis Anova, kemudian membandingkan Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung< 

Ftabel maka terdapat hubungan yang linear antar variabel dan jika Fhitung > Ftabel 

maka tidak terdapat hubungan yang linear antar variabel. Kesimpulan uji linearitas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kedisiplinan Siswa 

* Absensi 

Between 

Groups 

(Combined) 715.175 22 32.508 1.896 .023 

Linearity 337.528 1 337.528 19.682 .000 

Deviation from 

Linearity 

377.647 21 17.983 1.049 .421 

Within Groups 1234.762 72 17.149   

Total 1949.937 94    

Berdasarkan output SPSS di atas maka didapatkan nilai Fhitung sebesar 

1,049 yang berarti nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel (1,049 < 1,84). Maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antar variabel. 
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3. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Tujuan dari penggunaan analisis regresi linear sederhana adalah untuk 

menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah di duga terdapat pengaruh 

yang signifikan antara penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang. 

Kriteria  pengujian adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel pada uji taraf 

signifikan 5% maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh 

penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 

dan Ha diterima yang menyatakan ada pengaruh penerapan absensi berbasis sistem 

barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.763 5.044  9.073 .000 

Absensi Berbasis Barcode .362 .073 .458 4.974 .000 

a. Dependent Variable: Kedisiplinan Siswa 

 

Berbasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi α = 45.763 dan β = 

362 sehingga persamaan linear yang dihasilkan adalah : 

Y = 45.763 + 0,362 X 

Untuk menguji linear regresi sederhana digunakan uji T hitung. Hipotesis 

yang diterima adalah H0 : α : β atau β ≠ 0. Dari hasil perhitungan uji T diperoleh T 

hitung sebesar 4.974 dengan T tabel (5% = 0,05) sebesar 2,62973 yang berarti T 

hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, dikarenakan T hitung lebih besar 
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maka T tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh antara 

variabel X dan Y, yaitu hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh positif 

antara penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Semakin tinggi penerapan absensis berbasis sistem barcode 

maka semakin tinggi pula kedisiplinan siswa. 

4. Uji Signifikan (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X secara parsial 

berpengaruh signifikan terhahap variabel Y. Dari analisis regresi linier sederhana 

dengan SPSS 24 for windows diperoleh output hasil persamaan linear sederhana 

coefficients berikut : 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.763 5.044  9.073 .000 

Absensi Berbasis Barcode .362 .073 .458 4.974 .000 

a. Dependent Variable: Kedisiplinan Siswa 

Berbasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi α = 45.763 dan β = 

362 sehingga persamaan linear yang dihasilkan adalah : 

Y = 45.763 + 0,362 X 

Dari koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana di atas, 

diketahui konstan sebesar 45.763 dan nilai β sebesar 362.  

Selain menggambarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji 

signifikansi dengan uji t yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata 

(signifikan) variabel X (absensi berbasis sistem barcode) terhadap Y (kedisiplinan 

siswa). Adapun hipotesis sebagai berikut:  
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1. Ho : Tidak ada pengaruh positif antara penerapan absensi berbasis 

sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa 

Balang-Balang. 

2. Ha : Ada pengaruh positif antara penerapan absensi berbasis sistem 

barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN Gowa 

Balang-Balang. 

Dengan syarat: 

1. Jika T hitung > T tabel maka H0 di tolak secara statistic adalah ada 

pengaruh yang signifikan. 

2. Jika T hitung < T tabel maka H0 di terima, arinya secara statistic adalah 

tidak ada pengaruh yang signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel output hasil persamaan regresi linier sederhana coefficient di atas, 

T hitung absensi berbasis sistem barcode adalah 4.974. dengan derajat bebas (df) = 

N : 2 = 95-2 : 93 dari T tabel di atas ditemukan T tabel sebesar 2.629732. 
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Maka dapat diambil kesimpulan bahwa T hitung > T tabel (4.974 > 2.629), 

karena T hitung > T tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa. Dari hasil uji T pula, diketahui nilai sign 000 

lebih kecil dari 0,05 (000 < 0,05) ini berarti terdapat pengaruh antara penerapan 

absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN 

Gowa Balang-Balang. 

3. Koefisien Determinan 

Menurut Ghozali menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2 ) digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan 

variasi variabel dependen. Berikut ini disajikan hasil pengujian koefisien 

determinasi.1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .458a .210 .202 4.03282 

a. Predictors: (Constant), Absensi Berbasis Barcode 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R-Square yaitu sebesar 

0,210, dimana nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel absensi berbasis sistem barcode terhadap kedisiplinan siswa cukup baik. 

Nilai R-Square di atas menunjukkan kontribusi dari variabel absensi berbasis sistem 

barcode dalam mempengaruhi kedisiplinan siswa yaitu sebesar 21% sedangkan 

selebihnya kontribusi variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Demikian, 

 
1 Imam Ghozali, Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least 

Square, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), h. 95. 
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variabel absensi berbasis sistem barcode berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang. 

B. Pembahasan 

1. Gambaran Umum Penerapan Absensi Berbasis Sistem Barcode di 

MTsN Gowa Balang-Balang 

Berdasarkan kuesioner/angket yang telah dibagikan kepada 95 responden 

dapat diketahui bahwa terdapat 32 atau 33% responden berada pada kategori rendah, 

52 atau 55% responden berada pada kategori sedang dan 11 atau 12% responden 

berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa absensi berbasis 

sistem barcode di MTsN Gowa Balang-Balang berada dikategori sedang maksud 

dari kategori sedang ialah penerapan absensi system barcode sering dilakukan hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya frekuensi sejumlah 52 orang dengan presentase 

55%. 

Absensi berbasis sistem barcode adalah salah satu mesin yang 

menggunakan metode pendeteksian melalui kode barcode peserta didik untuk 

mendata daftar kehadiran atau ketidakhadiran dan tidak akan dapat bisa 

dimanipulasi karena setiap bentuk kode barcode dari sitiap orang tidak ada yang 

sama. Sehingga proses yang dilakukan dapat menghasilkan suatu laporan dengan 

tepat, akurat dan cepat.2 Absensi berbasis sistem barcode ini merupakan suatu 

inovasi dalam pemanfaatan teknologi Pemanfaatan teknologi akan menjadi hal 

yang sudah biasa terjadi di sekolah sebagai salah satu jenis layanan pendidikan 

formal. Namun, sejauh mana sekolah dapat mendukung pemanfaatan teknologi data 

ini sebenarnya bergantung pada beberapa hal. Penggunaan teknologi data untuk 

 
2 Widyahartono, Efektivitas Absensi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 3. 
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inovasi pembelajaran yang telah diterapkan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok. Kelompok utama adalah penggunaan PC untuk penyampaian materi 

pertunjukan, kedua adalah penggunaan materi pertunjukan melalui organisasi web, 

ketiga adalah sebagai media komunikasi.3  

Selain memiliki dampak positif, absensi sistem barcode juga memiliki 

dampak negatif yaitu pada umumnya, alat scanner barcode memiliki kekurangan 

dalam pendeteksian cenderung mengalami eror atau proses yang lambat. Eror bisa 

saja membawa dampak buruk pada kondisi alat scanner barcode itu sendiri maupun 

produktivitas madrasah (karena lambatnya pemprosesan absensi siswa). Antrian 

pada saat melakukan absensi juga memerlukan waktu yang lama. Jika sistem rusak, 

maka otomatis data yang ada tentu juga akan mengalami kerusakan atau bisa 

dikatakan hilang. Data yang ada menjadi kurang akurat, biasanya sistem rusak ini 

disebabkan oleh virus. 

Berdasarkan hasil penelitian pada MTsN Gowa Balang-Balang 

menunjukkan absensi berbasis sistem barcode berada di kategori sedang yakni 52 

responden dengan persentase sebesar 55%. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam 

penerapan absensi berbasis sistem barcode ini sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan tetapi masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya karena dalam 

pelaksanaannya beberapa responden yang memilih pada pernyataan dianget bahwa 

masih sering terjadi Eror apabila melakukan scan di alat scanner barcode (android) 

sehingga memerlukan suatu evaluasi/perbaikan dalam meningkatkan pelaksanaan 

yang diberikan kepada peserta didik atau pengguna jasa lainnya. 

 

 
3 Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya 2013), h. 55-56. 
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2. Gambaran Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa Balang-Balang. 

Berdasarkan kuesioner/angket yang telah dibagikan kepada 95 responden 

dapat diketahui bahwa terdapat 16 atau 17% responden berada pada kategori rendah, 

30 atau 31% responden berada pada kategori sedang dan 49 atau 51% responden 

berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa di 

MTsN Gowa Balang-Balang berada dikategori tinggi maksud dari kategori tinggi 

ialah siswa di MTsN Gowa memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya frekuensi sejumlah 49 orang dengan presentase 51%. 

Disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber 

daya manusia. Hasibuan menyatakan bahwa disiplin adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma – norma 

sosial yang berlaku.4 Disiplin merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap peserta 

didik karena semakin baik disiplin dari seorang peserta didik dapat memberikan 

dampak positif bagi dirinya sendiri maupun sebagai contoh untuk orang lain. Tanpa 

adanya disiplin yang baik dari masing-masing peserta didik, sulit untuk mencapai 

hasil yang optimal. Disiplin merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai 

salah satu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. 

Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik, karena 

itu, dirinya harus ditanamkan secara terus-menerus. Jika disiplin ditanamkan secara 

terus menerus kepada peserta didik maka disiplin menjadi sebuah kebiasaan. 

Orang-orang yang berhasil dalam bidang masing-masing pada umumnya mereka 

 
4 Hasibuan, Malayu S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia. ( Jakarta: Penerbit 

Bumi Aksara, 2010), h. 193. 
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mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang gagal, 

umumnya adalah mereka yang tidak disiplin.5 

Berperilaku disiplin akan membuat seseorang memiliki tata cara bagaimana 

belajar yang baik. Selain itu, juga dapat menciptakan kemauan untuk hidup dan 

bekerja secara teratur. Disiplin individu akan meningkatkan ketekunan serta 

memperbesar kemungkinan seseorang untuk berprestasi. Adapun beberapa faktor 

mempengaruhi kedisiplinan siswa yaitu Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor 

ekstern adalah faktor yang berasal dari luar seperti keluarga lingkungan sekolah dan 

masyarakat, sedangkan faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri seperti keadaan fisik maupun psikis. 

Hasil penelitian pada MTsN Gowa Balang-Balang, menunjukkan bahwa 

kedisiplinan siswa berada pada kategori tinggi yakni 49 responden dengan 

persentase sebesar 51% sehingga dapat diartikan bahwa kedisiplinan siswa di 

MTsN Gowa Balang-Balang berada pada kategori tinggi, artinya siswa memiliki 

kesadaran penuh bahwa pentingnya sebuah kedisiplinan itu diterapkan dalam diri 

sendiri agar kedepannya siswa dapat terbiasa dalam penerapan kedisiplinan itu 

sendiri. 

3. Pengaruh Penerapan Absensi Berbasis Sistem Barcode dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTsN Gowa Balang-Balang 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh terdapat pengaruh penerapan 

absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN 

Gowa Balang-Balang. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan nilai t hitung yaitu 

4.974 dan nilai t tabel yaitu 2.629732, yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih 

 
5 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 172 
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besar dari t tabel (t hitung > t tabel = 4.974 > 2.629732), sehingga pengujian 

hipotesisnya diperoleh Ha diterima dan Ho ditolak. Adapun hasil uji koefisien 

determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,210 yang berarti sebesar 21% 

pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa, adapun sisanya adalah kontribusi variabel yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

Absensi merupakan sebuah pembuatan data untuk daftar kehadiran yang 

biasa digunakan bagi sebuah lembaga pendidikan.6 Seperti yang kita ketahui dalam 

dunia pendidikan daftar kehadiran siswa atau absensi merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran 

sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, sehingga 

dapat dilakukan evaluasi oleh pihak guru maupun lembaga pendidikan. Perintah 

untuk berdisiplin bukanlah bermaksud untuk mengurangi atau mengekang 

kebebasan siswa. Peraturan yang ada di sekolah tentunya dimaksudkan untuk 

kebaikan siswa itu sendiri. 

Disiplin merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan siswa untuk 

masa depan yang indah. Karena dengan disiplin, siswa akan terpacu untuk 

mencapai apa yang siswa butuhkan dan perjuangkan. Selain itu, disiplin juga sangat 

bermanfaat bagi siswa yang mengajar untuk mendukung prinsip-prinsip atau jadwal 

yang telah ditetapkan siswa sehingga mereka dapat menghasilkan hasil yang baik. 

Hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh A.S Moenir yang 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

siswa, apapun faktor-faktornya yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern 

 
6 Heroe Santoso dan Ahmad Wilda Yulianto, “Analisa dan Perancangan Sistem Absensi 

Siswa Berbasis Web dan SMS Gateway”, Jurnal Matrik, Vol. 16 No. 2 (Mei, 2017), h. 65. 
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meliputi keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat, sedangkan faktor intern 

meliputi keadaan fisik maupun psikis. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Siti Ahsaniyah dalam judul skripsinya yaitu 

Hubungan Penerapan Absensi Fingerprint dengan Kedisiplinan Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Ihsan Krian Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini juga memiliki hasil 

signifikan positif mulai dari penerapan Absensi Fingerprint dan Kedisiplinan Siswa. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh antara 

penerapan absensi berbasis system barcode dan kedisiplinan siswa yaitu presentasi 

sebesar 21% dan selebihnya kedisiplinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

dari penelitian ini, sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh 

positif antara penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Ketika siswa melakukan absensi berbasis sistem barcode maka 

tingkat kedisiplinan di MTsN Gowa Balang-Balang juga akan meningkat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh mengenai 

pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang, maka peneliti dapat 

merumuskan kesimpulan rumusan masalah penelitian ini, ialah sebagai berikut: 

1. Gambaran absensi berbasis sistem barcode di MTsN Gowa Balang-Balang 

menunjukkan absensi berbasis sistem barcode berada di kategori sedang yakni 

52 responden dengan persentase sebesar 55%. Sehingga dapat diartikan bahwa 

dalam penerapan absensi berbasis sistem barcode ini sudah sesuai dengan apa 

yang diharapkan tetapi masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya karena 

dalam pelaksanaannya beberapa responden yang memilih pada pernyataan 

dianget bahwa masih sering terjadi Eror apabila melakukan scan di alat 

scanner barcode (android) sehingga memerlukan suatu evaluasi/perbaikan 

dalam meningkatkan pelaksanaan yang diberikan kepada peserta didik atau 

pengguna jasa lainnya. 

2. Gambaran kedisipinan siswa di MTsN Gowa Balang-Balang, menunjukkan 

bahwa kedisiplinan siswa berada pada kategori tinggi yakni 49 responden 

dengan persentase sebesar 51% sehingga dapat diartikan bahwa kedisiplinan 

siswa di MTsN Gowa Balang-Balang berada pada kategori tinggi, artinya siswa 

memiliki kesadaran penuh bahwa pentingnya sebuah kedisiplinan itu 

diterapkan dalam diri sendiri agar kedepannya siswa dapat terbiasa dalam 

penerapan kedisiplinan itu sendiri. 
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3. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh terdapat pengaruh penerapan absensi 

berbasis sistem barcode dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTsN 

Gowa Balang-Balang. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan nilai t hitung 

yaitu 4.974 dan nilai t tabel yaitu 2.629732, yang menunjukkan bahwa nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel = 4.974 > 2.629732), sehingga 

pengujian hipotesisnya diperoleh Ha diterima dan Ho ditolak. Adapun hasil uji 

koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,210 yang berarti 

sebesar 21% pengaruh penerapan absensi berbasis sistem barcode dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa, adapun sisanya adalah kontribusi variabel 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

B. Implikasi Penelitian 

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Penerapan absensi berbasis sistem barcode adalah penerapan yang ditandai 

dengan efektif dan efisien yang mampu memberikan dampak positif terhadap 

kedisiplinan siswa. Oleh karena itu penerapan absensi ini sangat perlu diperhatikan 

oleh tenaga kependidikan sebagai salah satu faktor yang dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Oleh karena itu perlu adanya suatu peningkatan kualitas 

penerapan berupa kegiatan evaluasi agar mampu mengukur sejauh mana tingkat 

keberhasilan dari penerapan absensi berbasis sistem barcode yang dilakukan. 
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2. Bagi Peneliti 

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variable-variabel yang 

diteliti diluar penelitian ini. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan 

adanya penelitian yang mencakup lebih banyak variabel akan dapat 

menghasilkan kesimpulan yang baik dan menghasilkan referensi yang lebih 

banyak bagi peneliti selanjutnya. 
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GAMBARAN UMUM MTSN GOWA BALANG-BALANG 

a. Profil MTsN Gowa 

Nama Lembaga  : MTsN Gowa 

Akreditasi   : A 

Alamat   : Jl. Poros Malino Balang-Balang. Km.7 Kel. Bontomanai 

Kode Pos   : 92172 

Jenjang   : SMP 

Lintang   : -5.232738410020105 

Bujur    : 119.51075792312622 

Ketinggian   : 17 

Waktu Belajar  : Sekolah Pagi dan Siang 

b. Sejarah MTsN Gowa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa sebelumnya dikenal dengan Madrasah 

Tsanawiyah GUPPPI Balang-Balang yang dirintis ± 33 tahun yang lalu, tepatnya 

tahun 1974 kemudian resmi berdiri tahun 1975. Madrasah ini melalui perjalanan 

yang cukup panjang hingga akhirnya dapat di Negerikan. Guru-guru yang mengajar 

dan membina serta pengurus lainnya tidak kenal lelah demi membangun sekolah 

ini. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa sebelumnya dikenal dengan Madrasah 

Tsanawiyah GUPPPI Balang-Balang yang dirintis ± 33 tahun yang lalu, tepatnya 

tahun 1974 kemudian resmi berdiri tahun 1975. Madrasah ini melalui perjalanan 

yang cukup panjang hingga akhirnya dapat di Negerikan. Guru-guru yang mengajar 
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dan membina serta pengurus lainnya tidak kenal lelah demi membangun sekolah 

ini. 

Madrasah ini berjalan dengan cukup ulet, yang melewati tangga demi 

tangga yakni diawali dengan status terdaftar, diakui, disamakan sampai mencapai 

status Negeri. Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah ini di Negerikan pada tahun 2004 

lalu. Baik sebelum maupun sesudah negeri, sekolah ini diwarnai dengan banyaknya 

peserta didik yang tercatat mengukir prestasi dan berbagai lomba mulai dari yang 

umum terlebih lagi dibidang keagamaan. 

c. Visi dan Misi MTsN Gowa 

1. Visi 

Terwujudnya madrasah rujukan dan insan yang taqwa dalam iman, unggul dalam 

prestasi, kreatif dalam inovasi, ramah anak berwawasan lingkungan. 

2. Misi 

a. Melaksanakan proses pembelajaran digital yang efektif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

b. Mengefektifkan kegiatan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga 

pendidik. 

c. Melaksanakan proses pembinaan secara berkesinambungan pada bidang MIPA, 

Bahasa Seni, Olahraga, MTQ dan IT. 

d. Melaksanakan sholat di MTs secara berjamaah. 

e. Menyediakan sarana dan prasarana pendidkan yang rumah anak, ramah 

lingkungan dan representative. 

f. Memaksimalkan peran komite dan pihak terkait dalam membangun madrasah 

yang unggul. 
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g. Membudayakan salam sapa dan senyum dalam memberikan pelayanan di 

madrasah. 

d. Nama Kepala Madrasah dari MTs Guppi Balang-Balang s.d. MTs 

Negeri Gowa 

Kepala Madrasah tersebut sebagai berikut : 

1. H. Abdullah Dg Sele ( 1975 s.d. 1979 ) 

2. Abd. Gani ( 1980 s.d. 1983 ) 

3. Drs. Amirullah AR (1984 s.d. 1986 ) 

4. Drs. H. M. Sanusi Dg Tutu (1987 s.d. 1988 ) 

5. H. Muh. Arif Dg Sila (1989 s.d. 1991 ) 

6. Hj. Zaenab Umar (1992 s.d. 1996 ) 

7. Drs. H. M. Sanusi Dg Tutu (1997 s.d. 2000 ) 

8. M. Amin Saban (2001 s.d. 2003 ) 

9. Drs. H. Abd. Madjid. LS (2004 s.d. 2006 ) 

10. H. Abd. Latif. R, S.Ag. M.Pd. I. (2007 s.d. 2019 ) 

11. Zulfikah Nur, S.Pd.I,M.Pd.I (2020 s.d 2021) 

12. Mansur Patiroi, SE.,MM (2021 S.d sekarang). 

e. Sumber Daya Manusia Di MTsN Gowa 

 Sumber daya manusia dan tenaga kependidikan di MTsN Gowa terdiri 

dari:  

1. Kepala Sekolah/Madrasah 

2. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 

3. Wakil Kepala Madrasah terdiri dari 4 (empat) urusan yaitu Kurikulum, 

Kesiswaan, Sarana Prasarana dan Human (Hubungan Masyarakat) 

4. Guru Madrasah dan Pegawai  
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5. Pegawai 

a. Pegawai tetap 6 orang 

b. Pegawai tidak tetap 3 orang 

6. Siswa 

 Jumlah siswa keseluruhan 475 siswa dengan perincian 188 Laki-laki dan 

287 Perempuan. 

f. Sarana dan Prasarana 

1. Tanah dan Gedung  

Luas Tanah 1770 M2 

Luas Bangunan …….. M2 

2. Ruang 

a) Ruang Kepala Madrasah  : Ada 

b) Ruang Tata Usaha   : Ada 

c) Ruang Guru   : Ada 

d) Ruang Kelas   : 18 Rombel 

e) Ruang Laboratorium  : Ada 

f) Mushalla    : Ada 

g) Toilet Guru dan Pegawai  : Ada 

h) Toilet Siswa    : Ada 

i) Kantin    : Ada 

j) Tempat Wudhu   : Ada 

k) Air Bersih (Sumur Bor)   : Ada 

l) Listrik     : Ada 

m) Telepon     : Ada 

1. Bangunan 
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NO Jenis Ruangan Luas M2 Jumlah Yang Dibutuhkan 

1 Ruang Kelas 477 16 6 Ruang 

2 Ruang Kantor 81 1 1 Ruang 

3 Kamar Kecil 10,5 7 - 

4 Lapangn Upacara 1.200 1 - 

5 Sumur Bor - 1 - 

6 Ruang Perpustakaan 36 1 1 Ruang 

7 Ruang UKS 5 1 1 Ruang 

8 Multimedia 63 1 1 Ruang 

9 Ruang BK - 1 1 Ruang 

10 Pos Jaga - 1 1 Ruang 

11 Pagar Depan - 1 - 

2. Alat Peraga Pendidikan Dan Kantor 

NO Jenis Alat Jumlah Tersedia Yang Dibutuhkan 

1 Laboratorium IPA 1 Kelas - 

2 Laboratorium Komputer 1 Kelas 1 Lokal 

3 Laboratorium Bahasa - 1 Lokal 

4 Kesenian Qasidah Rebana 1 Set 1 Set 

5 Mesin TIK 1 Buah 2 Buah 

6 Mesin Stensil - 1  Buah 

7 Komputer 28 Unit 50 Unit 

8 Filling Kabinet 2 Buah 6 Buah 

9 Sarana Ibadah (mushollah) - 1 Buah 

10 Multimedia 1 Lokal  

11 Televisi 2 Buah  
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Gambar 1 Lokasi MTsN Gowa 
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Gambar 2 Halaman MTsN Gowa 
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Gambar 3 Proses Pengabsenan Sistem Barcode 
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Gambar 4 Proses Penyebaran Angket 
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