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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama setahun lebih terhitung sejak akhir tahun 2019, Indonesia dan 

sebagian besar dunia mengalami pandemi. Hal ini terjadi dikarenakan 

mewabahnya suatu virus yang bernama corona viruses (CoV). Menurut World 

Health Organization (WHO) virus ini merupakan suatu virus yang menginfeksi 

sistem pernapasan manusia, virus ini adalah zoonotic yang artinya ditularkan 

antara hewan dan manusia, lalu infeksi virus ini disebut dengan CoViD-19 

(Corona Virus Desease 19). Virus CoViD-19 ini menyebabkan penyakit flu biasa 

sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan timur tengah (MERS-

CoV) dan sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV) (Hanoatubun, 2020). 

Jumlah yang terinfeksi dan terpapar CoViD-19 ini tergolong sangat banyak. 

Pada akhir April 2021 tercatat kasus terkonfirmasi CoViD-19 di Indonesia 

mencapai 1.647.138 kasus dengan pertumbuhan kasus hariannya mencapai 5.944 

kasus. Jumlah kasus yang sembuh sebesar 91,2 % dari jumlah kasus yang 

terkonfirmasi atau sebanyak 1.501.715 kasus, sedangkan jumlah kasus yang 

meninggal sebesar 2,7 % dari jumlah kasus yang terkonfirmasi atau sebanyak 

44.771 kasus (Covid19.go.id, 2021). Meningkat pesatnya kasus CoViD-19 ini 

terjadi sejak berlakunya masa new normal di Indonesia pada Juni 2020 lalu, hal 

ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran dalam 

menerapkan protokol kesehatan.  

Maraknya kasus CoViD-19 ini memberikan dampak besar dari segala 

sektor mulai dari ekonomi, politik, hingga pendidikan. Dalam dunia pendidikan 

sendiri banyak pelajar di Indonesia yang harus menjalankan sistem pembelajaran 

dengan metode daring (dalam jaringan), hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah 

penyebaran virus di lingkungan akademik. Sistem ini tidak dapat dengan mudah 

diterima oleh pelajar dan orang tua pelajar, hal ini dikarenakan ada beberapa 
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kendala yang harus dihadapi pelajar mulai dari segi peralatan sampai proses 

pembelajaran yang sulit dimengerti. Maka dari itu banyak pelajar dan orang tua 

pelajar mengeluhkan hal ini sehingga banyak di antara mereka yang meminta 

untuk pelaksanaan pembelajaran dikembalikan secara luring (luar jaringan). 

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 

(CoViD-19) yang diumumkan melalui siaran streaming YouTube Kemendikbud 

RI pada 30 Maret 2021 disampaikan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah 

dilakukan mulai Juli 2021. Kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas 

dilakukan dengan akselerasi penerapan protokol kesehatan yang kuat. Pihak 

sekolah diwajibkan memberikan dua opsi di antaranya pembelajaran tatap muka 

(PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ), mengenai sistematika pelaksanaan 

pembelajaran diberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk membentuk 

beberapa rombongan belajar (Wulandari, 2021). 

Dengan pemberlakuan pembelajaran pada masa pandemi seperti saat ini 

tidak mengartikan bahwa virus CoViD-19 berhenti menyebar, justru dengan 

berlakunya sistem pembelajaran ini menambah besarnya potensi penyebaran virus 

CoViD-19. Maka dari itu diperlukan sesuatu yang menunjang keputusan mengenai 

proses pembelajaran ini sebagai upaya untuk menekan angka kasus CoViD-19 

salah satunya pada sistem absensi. Absensi adalah suatu pendataan kehadiran 

sebagai bagian dari pelaporan aktivitas pada suatu institusi atau komponen institusi 

itu sendiri yang berisi data-data kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa 

sehingga mudah untuk dicari, diolah dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu 

diperlukan oleh pihak yang berkepentingan (Wiryadinata, Sagita, Wardoyo, & 

Priswanto, 2016). Institusi yang sering menggunakan sistem absensi ini ialah 

seperti kantor, perusahan dan institusi pendidikan dengan memanfaatkan mesin 

absensi untuk mendapatkan data kehadiran secara akurat dan otomatis.  

Sistem absensi yang dilakukan pada masa pandemi ini sedikit berbeda 

dengan sistem absensi pada masa sebelum pandemi. Setiap sekolah menyediakan 
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petugas yang bertugas untuk melakukan absensi sekaligus memeriksa kondisi 

kesehatan dan penerapan protokol kesehatan pada setiap pelajar sebelum masuk 

ke kelas. Kegiatan ini dilakukan secara manual dengan mendata dan memeriksa 

suhu pelajar. Metode ini tidaklah efisien dari segi waktu yang diperlukan untuk 

mendata siswa yang hadir dan memerlukan durasi waktu yang cukup lama bagi 

siswa saat mengantre, sehingga dapat berpotensi menciptakan kerumunan. Maka 

dari itu perlu adanya teknologi penunjang yang dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran namun tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan. 

Teknologi ini memanfaatkan sistem absensi dengan pengenalan wajah ataupun id 

card dan pengukuran suhu badan secara sekaligus dengan seluruh sistem dapat 

berjalan secara real time lalu diperoleh pendataan absensi yang sesuai. Berdasarkan 

hal inilah penulis dapat menggagas penilitian yang berjudul “Sistem Absensi 

Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan 

masalah dari alat absensi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang alat sistem absensi dengan menerapkan protokol 

kesehatan ? 

2. Bagaimana efisiensi absensi menggunakan peralatan ini dibandingkan 

dengan menggunakan cara yang konvensional ? 

3. Bagaimana kemampuan alat sistem absensi ini dilakukan tanpa kontak 

sebagai bentuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan ? 

4. Bagaimana tingkat keandalan alat ini untuk dapat digunakan ? 

5. Bagaimana nilai durasi yang diperlukan saat proses absensi dilakukan 

hingga data absensi diterima pada database ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari sistem absensi dengan menerapkan protokol 

kesehatan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Perancangan alat sistem absensi dengan menerapkan protokol kesehatan ini 

hanya sebatas prototype yang digunakan sebagai media pembelajaran. 

2. Perancangan dan pembahasan alat ini tidak sampai pada proses 

pengolahan data pada database dan hanya sebatas mengirimkan data pada 

file comma separated value (CSV) yang dapat dioperasikan dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan alat sistem absensi dengan menerapkan protokol kesehatan ini 

ialah untuk dapat mengetahui kemampuan alat ini jika selanjutnya difungsikan 

sebagai media untuk melakukan absensi pada masa pandemi. Manfaat dari 

pembuatan alat ini adalah dapat menggantikan sistem absensi konvensional yang 

ada pada saat ini dengan suatu sistem absensi secara otomatis namun tetap dapat 

digunakan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Merancang alat sistem absensi dengan penerapan protokol kesehatan 

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan. 

3. Merancang dan menyusun pemograman menggunakan aplikasi Arduino 

IDE 1.18.13 dan Python 3.8.10 sesuai dengan setiap fungsi pada alat. 

4. Mendaftarkan data masukan berupa wajah dan kartu pelajar dari calon 

pengguna alat yang akan digunakan sebagai parameter pada saat 

pengenalan kartu dan wajah. 

5. Pengujian tingkat akurasi alat dengan memberikan masukan wajah, kartu 

sesuai dan tidak sesuai dengan data yang telah didaftarkan sebelumnya 

6. Pengambilan data melalui pengujian setiap sub sistem dan sistem 

keseluruhan. 

7. Mengolah data hasil pengujian yang akan digunakan sebagai landasan 

untuk dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini.
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