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ABSTRAK 

 

Kehadiran guru dalam proses dan penentuan hasil pembelajaran di sekolah masih tetap memegang 

peranan penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil alih oleh apapun. Hal ini disebabkan 

masih banyak unsur-unsur manusiawi yang tidak dapat diganti oleh unsur lain, termasuk teknologi 

informasi yang canggih sekalipun. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting 

dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan 

menjadi tokoh identifikasi diri (Wijaya dan Rusyan, 1994). Salah satu aspek penting dalam menjamin 

kualitas pengajaran adalah tersedianya guru yang berkualitas di kelas. 

 Dalam mendukung pemantauan hasil dari presensi guru, model dashboard digunakan untuk 

menampilkan hasil dari pemantauan presensi guru. Dashboard merupakan  alat visualisasi data dan 

informasi yang menunjukan kondisi terkini mengenai pencapaian presensi organisasi dalam bentuk 

indikator-indikator utama/KPI (Key Prerformance Indicators). Key Performance Indicators (KPI) 

merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian dalam mengukur suatu kegiatan yang 

strategis untuk keberhasilan saat ini dan masa depan. 

 Hasil dari penelitian tugas akhir ini adalah berupa rancangan dashboard monitoring presensi guru 

yang dapat mempermudah pengawasan dalam melakukan pemantauan terhadap presensi guru di sekolah 

dasar. 

Kata kunci : Dashboard, monitoring, key performance indicator, kehadiran guru 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 Teacher presence in the process and determination of learning outcomes in schools still play an 

important role. The role can't be replaced and taken over by anything. This is because there are still 

many human elements that cannot be replaced by other elements, including even sophisticated 

information technology. The teacher is a very dominant and most important factor in formal education 

in general because for students, teachers are often used as role models and even self-identification 

figures (Wijaya and Rusyan, 1994). One important aspect in ensuring the quality of teaching is the 

availability of qualified teachers in the classroom. 

 In supporting monitoring of results from teacher presence, dashboard models are used to display 

results from monitoring teacher presence. Dashboard is a data and information visualization tool that 

shows the current conditions regarding the achievement of organizational performance in the form of 

key indicators / KPI (Key Performance Indicators). Key Performance Indicators (KPI) are the methods 

that will be used in research in measuring an activity that is strategic for current and future success. 

 The results of this thesis research are in the form of a dashboard of teacher presence monitoring 

that can facilitate supervision in monitoring the performance of teachers in primary schools. 

Keywords: Dashboard, monitoring, key performance indicators, teacher presence 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 

akhir, lingkup tugas akhir,metodologi,  dan sistematika penelitian laporan tugas akhir. 

 

1.1  Latar Belakang 

Kehadiran guru dalam proses dan penentuan hasil pembelajaran di sekolah masih tetap memegang 

peranan penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil alih oleh apapun. Hal ini disebabkan 

masih banyak unsur-unsur manusiawi yang tidak dapat diganti oleh unsur lain, termasuk teknologi 

informasi yang canggih sekalipun. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting 

dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan 

menjadi tokoh identifikasi diri (Wijaya dan Rusyan, 1994)[WIJ94] 

Salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas pengajaran adalah tersedianya guru yang 

berkualitas di kelas. Banyak sekolah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, seringkali kesulitan 

mendapatkan guru yang berkualitas dan kalaupun ada, guru-guru ini tidak selalu hadir di kelas. Survei 

baseline presensi guru terkait dengan pelayanan pendidikan dasar di daerah terpencil yang dilakukan 

lembaga penelitian SMERU pada 2008 menunjukkan, bahwa 14% guru di sekolah-sekolah dasar negeri 

sampel yang dipilih secara acak tidak hadir di sekolah tersebut pada waktu kunjungan dilakukan 

(SMERU, 2011)[SUP13] 

Di Indonesia, pada tahun 2008 tingkat ketidakhadiran guru Sekolah Dasar mencapai 14%. 

Ketidakhadiran guru di Indonesia tersebut masih tergolong tinggi dan perlu diupayakan ditekan semakin 

rendah oleh karena dampaknya yang negatif terhadap berbagai beban biaya pendidikan, merosotnya 

disiplin sekolah dan terganggunya proses belajar dan presensi belajar siswa. Jika guru absen mengajar 

di kelas maka peserta didik akan merugi selama satu hari tanpa ada pembimbing, fasilitator bahkan tidak 

terjadi transfer ilmu pengetahuan. Hal ini bukan hanya menjadi masalah bagi pendidikan generasi masa 

depan bangsa, melainkan juga telah terjadi pemborosan besar dalam anggaran yang dialokasikan untuk 

gaji guru. Apalagi gaji dan tunjangan guru pada saat ini besarnya sudah dinaikkan secara sangat 

signifikan. 

Kondisi demikian tentu tidak dapat mendukung dalam pembelajaran anak disekolah, sehingga 

penulis menggusulkan sebuah dashboard monitoring dalam melakukan pemantauan presensi para guru 

dalam proses mengajar di sekolah, tepatnya pada sekolah dasar pada saat anak-anak memulai 

pembelajaran dari dini yang difokuskan pada lingkungan kecamatan ciater subang. Agar teknologi dapat 

membantu dalam memantu presensi guru dalam dunia pendidikan dimana guru sekolah dasar lebih 

meningkatkan presensinya dalam mengajarkan para murid di sekolah. Oleh karena itu penulis 

mengangkat judul “Perancangan Dashboard Monitoring Presensi Guru Sekolah Dasar di KORWIL 

Pendidikan Kecamatan Ciater”. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat permasalahan yang akan dibahas 

yaitu: 

Kurangnya pemantauan presensi guru secara menyeluruh dan membutuhkan waktu yang lama oleh 

Pengawas Sekolah Dasar dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar kecamatan 

ciater.  

 

1.3  Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

Menghasilkan sebuah rancangan tampilan layar berupa dashboard untuk menyajikan informasi dalam 

mempermudah pemantauan presensig guru di sekolah dasar secara menyeluruh. 

 

1.4  Lingkup Tugas Akhir 

Lingkup dari pengerjaan tugas akhir yang akan dikerjakan adalah : 

1. Kasus yang difokuskan penelitian adalah hasil data dan informasi yang diterima KORWIL dari 

seluruh guru yang terdapat pada sekolah dasar di kecamatan ciater 

2. Merancang dashboard monitoring presensi guru sampai tahapan rancangan antarmuka 

pengguna. 

3. Hasil pengolahan data dan informasi untuk dashboard diperoleh dari penggunaan metode Key 

Performance Indicator(KPI). 

4. Informasi hasil presensi guru diperoleh dari staf tata usaha di sekolah dasar di kecamatan ciater. 

 

1.5  Metodologi Tugas Akhir 

Berikut merupkan metodologi dalam pengerjaan tugas akhir yang digunakan dalam perancangan 

dashboard monitoring presensi guru. 

Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 



1-5 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini merupakan tahapan dilakukannya identifikasi permasalahan-permasalahan yang 

terdapat pada   

2. Pengumpulan Data 

 Pada tahap pengumpulan data dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Wawancara merupakan kegiatan taya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk 

dimintai keterangan atau pendaptnya mengenai suatu hal yang berkaitan dengan bidang atau 

objek kajian tugas akhir. 

b. Studi Literatur merupakan sebuah cara untuk mempelajari atau mengkajo sebuah karya 

tertulis yang dianggap memiliki nilai seni tinggi dan dipublikasikan pada subjek tertentu. Studi 

Literatur yang akan dilakukan berkaitan dengan objek kajian tugas akhir yaitu mengenai 

monitoring presensi guru, Key Performance Indicator (KPI), dan perancangan dashboard 

3. Analisis Kebutuhan Dashboard  

 Analisis kebutuhan dashboard merupakan cara untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta, 

proses, kebutuhan data dan informasi, Key Performance Indicator (KPI) untuk monitoring 

presensi guru pada tahap perancangan dashboard. 

4. Analisis Rancangan Dashboard 

Pada tahap ini mengidentifikasi konten dan komponen yang akan digunakan pada dashboard. 

Perancangan Dashboard melakukan rancangan dashboard monitoring dari hasil analisis 

kebutuhan sehingga dapat menghasilkan rancangan antarmuka pegguna untuk dashboard 

monitoring presensi guru. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Laporan Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan, penulis menjelaskan mengambil keputusan dengan menetukan judul pada tugas 

akhir ini, mengenai pembahasan, tujuan, dan lingkup yang dapat membantu  pembuatan tugas akhir dan 

penyelesaian tugas akhir.  

BAB 2 : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 

Pada bagian Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu mengacu pada referensi-referensi yang dapat 

membantu dalam pengerjaan dalam tugas akhir yaitu mengenai dashboard, monitoring, presensi, Key 

Performance Indicator (KPI), perancangan dashboard, dan teori-teori lain yang digunakan pada 

penelitian tugas akhir. 
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BAB 3 : SKEMA PENELITIAN TUGAS AKHIR  

Bagian analisis berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, analisis masalah dan solusi, analisis 

penggunaan konserp terhadap studi kasus tugas akhir, dan tempat objek penelitian. 

Bab 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN DASHBOARD MONITORING  

Bab ini membahas mengenai perancangan dashboard berisi penjelasan memgenai analisis proses 

monitoring presensi guru, kebutuhan informasi, analisis Key Performance Indicators (KPI), analisis 

peringatan (alert) dashboard, penentuan konten, desai dashboard, perancangan mock up dashboard 

berdasarkan hasil analisis. 

Bab 5 : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, dan saran 

untuk pengembangan penelitian tugas akhir ini dengan topik perancangan dashboard monitoring 

presensi guru di sekolah dasar. 
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