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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Requirement Planing 

Tahapan Requirement Planning adalah sebuah tahapan dimana peneliti 

melakukan identifikasi dan analisa terhadap masalah yang dikaji, 

menentukan komponen sistem dan komponen pendukung sistem serta 

pengumpulan informasi yang akan peneliti gunakan selama pembuatan 

aplikasi. 

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai sistem 

pelaporan hasil belajar yang berjalan di pondok Pesantren Al-Husna saat ini. 

Berikut adalah tahapan pencatatan dan pelaporan hasil belajar santri di 

Pondok Pesantren Al-Husna. 

a. Santri melakukan penyetoran hafalan pada ustadz atau ustadzah 

pengampu dengan ketentuan yang telah diberikan. 

b. Ustadz dan ustadzah pengampu memberikan penilaian terhadap 

setoran hafalan santri apakah lanjut ataukah harus mengulang lalu 

menuliskan keterangan tersebut pada buku catatan santri dan buku 

milik pengampu. 

c. Ustadz dan ustadzah pengampu memberikan catatan 

perkembangan hafalan santri kepada staf yang bertugas untuk 

memasukkan ke dalam bentuk digital yaitu file Microsoft Excel. 

d. Staf melakukan input perkembangan ke dalam file Microsoft Excel 

dan membuat laporan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-

Husna. Tetapi input ini hanya dilakukan ketika pimpinan Pondok 

Pesantren handak memberikan laporan kepada wali santri. Catatan 

paling detail dan lengkap hanya dimiliki santri itu sendiri. 

e. Pimpinan memberikan laporan hasil perkembangan hafalan santri 

secara umum dan berkala melalui group whatsapp. 

Berikut adalah beberapa data yang berhasil peneliti kumpulkan selama 

proses observasi di Pondok Pesantren Al-Husna. 
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Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Santri Dan Pengajar Pondok Pesantren Al-Husna 

Data Santri 

Santri Putra Santri Putri 

194 187 

Data Pengajar 

Ustadz Ustadzah 

21 18 

Keterangan :  Data yang diambil hanyalah santri putra dan putri yang masih pada 

pendidikan tingkat SD 

Tabel 4. 2 Daftar Perkembangan Hafalan Santri Ponpes Al-Husna 

Hafalan Yang Dicapai Jumlah Santri 
Keterangan 

Putra Putri 

1 Juz  58 33 25 

2 Juz 61 50 11 

3 Juz 48 39 9 

4 Juz 66 36 30 

5 Juz 85 44 41 

6 Juz 40 28 12 

7 Juz 26 16 10 

8 Juz 15 12 3 

9 Juz 9 6 3 

10 Juz 5 4 1 

11 Juz 2 1 1 

Keterangan: Data yang disajikan merupakan data perkembangan hafalan santri 

yang masih pada tahap pendidikan sekolah dasar. data ini juga hanya memuat 

santri yang hafal sebanyak 1 sampai dengan 11 Juz yang merupakan rata-rata 

perolehan hafalan 

4.1.1 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan merupakan analisa mengenai kebutuhan yang diperlukan 

peneliti untuk merancang sistem ini. Dalam membuat aplikasi ini peneliti 

menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang akan peneliti jelaskan 

dibawah ini. 

1.1.1.1 Kebutuhan Pengguna 
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Berikut ini adalah hasil informasi yang telah peneliti kumpulkan selama 

tahapan requirement planning. 

Tabel 4. 3 Perbandingan Sistem yang Berjalan dan Sistem yang Diharapkan 

Pengguna 

Sistem yang Sedang Berjalan Sistem yang Diharapkan 

Pencatatan perkembangan hafalan 

santri dilakukan manual dan di input 

digital hanya saat dibutuhkan 

Pencatatan perkembangan hafalan 

santri dapat dilakukan secara rutin 

dan lebih terorganisir 

Catatan dalam bentuk file Microsoft 

Excel hanya menyimpan data terakhir 

yang diinputkan sehingga tidak 

memiliki data riwayat perkembangan 

hafalan yang lengkap. 

Catatan menjadi lebih detail dan 

lengkap dan riwayat 

perkembangan hafalan santri 

dapat disimpan. 

Kendala penyampaian perkembangan 

hafalan santri melalui whatsapp grup 

yaitu sulit menjelaskan bagaimana 

perkembangan hafalan santri satu 

persatu kepada wali santri masing-

masing 

Dapat menyampaikan informasi 

atau pemberitahuan yang singkat, 

jelas dan mudah dipahami oleh 

wali santri mengenai 

perkembangan hafalan santri 

Tidak efektif memberitahukan 

tentang pembayaran syahriah melalui 

whatsapp grup 

Dapat memberikan pemberitahuan 

secara individu (tidak dalam 

forum seperti grup whatsapp) 

 

4.1.1.2 Kebutuhan Hardware 

1. Alat Pengembangan 

Perangkat keras yang digunakan adalah perangkat keras dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

a. Laptop Asus K34SV 

b. Intel® Core™ i3-2330M CPU @ 2.20Ghz. 2.20Ghz  

c. RAM 8,00 GB 

d. Hard Drive 500 GB 

e. Grafis NVIDIA Geoforce GT540M 
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2. Alat Implementasi 

Merupakan alat yang digunakan sebagai sarana implementasi menjalankan 

aplikasi selama peneliti mengembangkan aplikasi. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan smartphone android dengan versi minimal android 7.0 

(Nougat). 

4.1.1.3 Kebututuhan Software 

Sedangkan software yang dibutuhkan diantaranya: 

a. Sistem Operasi Windows 10 Professional 

b. CodeIgniter 3.1.11 

c. Chrome 

d. XAMPP 

e. Sublime Text 

4.2 System Design 

Pada tahapan ini peneliti merancang semua aktivitas atau kegiatan yang 

melibatkan identifikasi dan deskripsi perangkat lunak secara keseluruhan yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas masalah yang diteliti. 

Pada tahapan ini peneliti menggunakan UML (Unified Modelling 

Language) sebagai sarana penggambaran sistem secara keseluruhan. 

Menggunakan dasar perancangan berorientasi objek menggunakan diagram 

seperti Class Diagram, Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram 

serta perancangan interface. 

4.2.1 Perancangan UML 

1. Usecase Diagram 

Usecase Diagram digunakan untuk memberikan penjelasan proses 

interaksi yang berjalan antara actor dan sistem. Dalam usecase diagram 

pihak yang berhubungan dengan sistem disebut actor. Usecase juga 

dapat memberikan gambaran secara umum fungsi apa saja yang 

terdapat dalam sistem serta dapat mempresentasikan hubungan antara 

actor dengan sistem. Berikut adalah usecase diagram dari aplikasi ini. 
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Gambar 4. 1 Usecase Diagram Aplikasi Hasil Belajar Santri 

Dari usecase diatas maka dapat diketahui terdapat dua actor yang terlibat 

dalam sistem ini. Yang pertama adalah admin, admin dari pondok pesantren Al-

Husna memiliki banyak akses yaitu login, tambah surat Alquran, edit surat 

Alquran, tambah santri, edit santri, lihat perkembangan santri, tambah 

perkembangan hafalan santri, edit perkembangan hafalan, mengirim sms 

notifikasi kepada wali santri. Sedangkan orang tua atau wali santri akan menerima 

sms notifikasi mengenai perkembangan hafalan santri. 

No Usecase Deskripsi 

1. Login Fitur ini berfungsi untuk masuk ke 

aplikasi untuk pengguna yang telah 

terdaftar 
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2. Tambah Surat Alquran Fitur ini digunakan admin ketika 

hendak menambahkan nama surat 

dalam sistem, yang pada selanjutnya 

data surat ini termasuk salah satu data 

master. 

3. Tambah Santri Fitur ini digunakan untuk melakukan 

input data santri yang nantinya akan 

digunakan sebagai data master. 

4. Edit Santri Fitur ini digunakan apabila data santri 

yang telah dimasukkan mengalami 

perubahan, seperti perubahan nomor 

telepon wali santri dan lain-lain. 

5. Lihat perkembangan 

hafalan santri 

Fitur ini dapat digunakan admin untuk 

melihat perkembangan hafalan santri. 

Selain berfungsi untuk monitor 

perkembangan hafalan santri, pada 

fitur ini juga dapat dijadikan sebagai 

arsip riwayat hafalan santri. 

6. Tambah Perkembangan 

Hafalan 

Fitur ini digunakan apabila santri yang 

dimaksud telah mengalami 

peningkatan hafalan, maka admin 

harus memasukkan perkembangan 

terbaru hafalan santri tersebut. 

7. 

. 

Edit Perkembangan 

Hafalan 

Fitur ini digunakan apabila santri yang 

dimaksud telah mengalami 

peningkatan hafalan, maka admin 

harus memasukkan perkembangan 

terbaru hafalan santri tersebut. 

8. Kirim Notifikasi Fitur ini digunakan apabila admin 

ingin memberikan pemberitahuan 

kepada wali santri mengenai 

perkembangan hafalan santri.  

9. Tambah Pembayaran Fitur ini memiliki fungsi untuk 

menambahkan riwayat pembayaran 

SPP santri 

10. Edit Pembayaran Fitur ini memiliki fungsi untuk 
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mengedit pembayaran SPP santri 

11. Logout Fitur ini berfungsi untuk menghapus 

sesi pengguna yang sebelumnya 

tersimpan saat proses Login dan akan 

mengeluarkan pengguna dari aplikasi 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang 

berjalan didalam sistem. 

a. Login Activity Diagram 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login 
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b. Activity Diagram Input santri 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Input Data Santri 
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c. Activity Diagram Input Surat Alquran 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Input Surat Alquran 
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d. Activity diagram input perkembangan santri 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Input Perkembangan Santri 

e. Activity Diagram Kirim Notifikasi 
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Gambar 4. 6 Activity Diagram Kirim Notifikasi 

3. Sequence Diagram 

Diagram ini merupakan penggambaran kolaborasi dinamis antara 

sejumlah objek dalam suatu aplikasi. kegunaan dalam diagram ini agar 

mengetahui rangkain pesan atau interaksi yang dikirim antar objek. 
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Dalam sequence diagram penggambarannya dengan segi empat yang 

berisi nama objek yang diberi garis bawah.  

Ada 3 penamaan dalam objek sequence diagram, yaitu nama objek, 

nama objek dan class, dan nama class. Berikut adalah sequence 

diagram aplikasi laporan hasil belajar santri 

a. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Login 

b. Sequence Diagram Input Surat Alquran 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Input Surat Alquran 

 

 

 

c. Sequence Diagram Edit Surat Alqur’an 
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Gambar 4. 9 Sequence Diagram Edit Surat Alqur'an 

d. Sequence Diagram Input Santri 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Input Santri 

 

 

 

 

 

 

e. Sequence Diagram Edit Santri 
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Gambar 4. 11 Sequence Diagram Edit Santri 

f. Sequence Diagram Input Perkembangan hafalan santri 

 

Gambar 4. 12 Sequence Diagram Input Perkembangan santri 

 

 

 

 

 

 

 

g. Sequence Diagram Edit Perkembangan Hafalan Santri 
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Gambar 4. 13 Sequence Diagram Edit Perkembangan Hafalan Santri 

h. Sequence Diaram Input Pembayaran SPP 

 

Gambar 4. 14 Sequence Diagram Input Pembayaran SPP 

 

 

 

 

 

i. Sequence Diagram Edit Pembayaran SPP 
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Gambar 4. 15 Sequence Diagram Edit Pembayaran SPP 

j. Sequence Diagram Kirim Notifikasi 

 

Gambar 4. 16 Sequence Diagram Kirim Notifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Class Diagram 
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Class diagram berfungsi sebagai pendefinisian kelas-kelas dalam 

membangun sebuah sistem. 

 

Gambar 4. 17 Class Diagram Aplikasi Laporan Hasil Belajar Santri 

4.2.2 Perancangan Database 

Perancangan database digunakan untuk menyusun struktur data sistem 

pada penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan database MySQL 

sebagai database sistem. Hal ini dikarenakan MySQL memiliki beberapa 

keunggulan seperti multi-platform, open source, multi-user, memiliki berbagai 

tipe data, dan memiliki fitur keamanan yang baik.  

Berikut adalah database design aplikasi laporan hasil belajar santri 
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Gambar 4. 18 Database Design Aplikasi Laporan Hasil Belajar Santri 

Terdapat enam tabel yang ada di dalam database aplikasi laporan hasil belajar 

santri dengan detail sebagai berikut : 

1. Tabel Login 

Tabel Login merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

pengguna yang bisa login dalam aplikasi laporan hasil belajar santri. 

Terdapat empat field dalam tabel ini yaitu id_login, username, password 

dan level. 

Tabel 4. 4 Struktur data tabel login 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id_login Int(11) Menampung data id 

2. username Varchar(225) Menampung data username 

3. password  text Menampung data password 

4 level Enum(‘1,’2’,’3’) Menampung data level 

pengguna 

Adapun kode program untuk membuat tabel login adalah : 
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Gambar 4. 19 Kode program membuat tabel login 

2. Tabel Surat Alquran 

Tabel Surat Alquran merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung 

data inputan surat Alquran yang nantinya akan digunakan sebagai data 

master untuk input perkembangan hafalan santri. Terdapat dua field dalam 

tabel ini yaitu id_surat dan surat. 

Tabel 4. 5 Struktur data tabel surat Alquran 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id_surat Int(11) Menampung data id surat 

2. surat Varchar(225) Menampung data nama 

surat Alquran 

Adapun kode program untuk membuat tabel surat Alquran adalah : 

 

Gambar 4. 20 Kode program pembuatan tabel surat Alquran 

3. Tabel Juz 

Tabel Juz merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data inputan 

juz dalam Al-Quran yang nantinya akan digunakan sebagai data master 

untuk input perkembangan hafalan santri. Terdapat dua field dalam tabel ini 

yaitu id dan no_juz. 

Tabel 4. 6 Struktur data tabel juz 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id Int(11) Menampung data id juz 

2. no_juz Int(225) Menampung data no juz 
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Adapun kode program untuk membuat tabel juz adalah : 

 
Gambar 4. 21 Kode program pembuatan tabel juz 

4. Tabel Santri 

Tabel Santri merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data santri 

Pondok Pesantren Al-Husna. Terdapat sembilan field dalam tabel ini yaitu 

id_santri, nama, jk, ayah. Ibu, telepon_wali, tgl_lahir, tempat_lahir dan 

alamat. 

Tabel 4. 7 Struktur data tabel santri 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. Id_santri Int(11) Menampung data id santri 

2. nama text Menampung data nama santri 

3. jk Enum(‘l’,’p’) Menampung data jenis kelamin 

santri 

4. ayah Text Menampung data ayah santri 

5. ibu Text Menampung data ibu santri 

6. telepon_wali Varchar(20) Menampung data telepon yang 

akan dikirim notifikasi 

7. tgl_lahir Date Menampung data tanggal lahir 

8. tempat_lahir Varchar(225) Menampung data tempat lahir 

9. alamat text Menampung data alamat santri 

Adapun kode program untuk membuat tabel santri adalah : 
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Gambar 4. 22 Kode program pembuatan tabel santri 

5. Tabel Perkembangan Santri 

Tabel Santri merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

perkembangan hafalan santri. Terdapat sembilan field dalam tabel ini yaitu 

id, id_santri, tgl_input, juz, surat, ayat, status, keterangan dan terkirim. 

Tabel 4. 8 Struktur data tabel perkembangan santri 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id Int(11) Menampung data id 

perkembangan hafalan santri 

2. id_santri Int(11) Menampung data id santri 

3. tgl_input date Menampung data tanggal input 

4. juz Int(11) Menampung data juz 

5. surat Int(11) Menampung data surat Alquran 

6. ayat Int(11) Menampung data ayat Alquran 

7. status Int(11) Menampung data status hafalan 

8. keterangan Text  Menampung data keterangan 

lain 

9. terkirim Enum(‘1’,’2’) Menampung data status kirim 

notifikasi 

Adapun kode program untuk membuat tabel perkembangan santri adalah : 
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Gambar 4. 23 Kode program pembuatan tabel perkembangan santri 

6. Tabel SPP atau syahriah 

Tabel SPP merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data status 

pembayaran iuran bulanan santri. Terdapat delapan field dalam tabel ini 

yaitu id_spp, id_santri, tanggal_pembayaran, bulan_pembayaran, 

tahun_pembayaran, keterangan,  status, dan terkirim. 

Tabel 4. 9 Struktur data tabel SPP 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id_spp Int(11) Menampung data id 

pembayaran spp 

2. id_santri Int(11) Menampung data id 

santri 

3. tanggal_pembayaran date Menampung data 

tanggal pembayaran 

4. bulan_pembayaran Int(11) Menampung data bulan 

pembayaran 

5. tahun_pembayaran Int(11) Menampung data tahun 

pembayaran 

6. keterangan Text Menampung data 

keterangan 

7. status Int(11) Menampung data status 

pembayaran 

9. terkirim Enum(‘1’,’2’) Menampung data status 

kirim notifikasi 

Adapun kode program untuk membuat tabel SPP adalah : 
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Gambar 4. 24 Kode program pembuatan tabel SPP 

4.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah penerapan sistem yang telah dibuat pada tahap 

design system. Berikut adalah hasil dari implementasi sistem aplikasi laporan hasil 

belajar santri berbasis web di Pondok Pesantren Al-Husna Mayong. 

1. Halaman Awal 

Halaman awal adalah halaman yang pertama kali dituju ketika 

aplikasi ini dibuka, halaman ini bisa dibuka oleh setiap orang yang 

membuka aplikasi, pada halaman ini terdapat profil singkat Pondok 

Pesantren Al-Husna dan Jadwal Kegiatan. 
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Gambar 4. 25 Halaman Awal 

Berikut merupakan kode program untuk menampilkan halaman awal 
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Gambar 4. 26 Kode Program menampilkan Halaman Awal 

2. Login 

Login adalah halaman yang berisi permintaan pengisian username 

dan password. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat masuk ke dalam 

sistem. Pengguna yang dapat login hanyalah admin pondok pesantren Al-

Husna, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas santri. 

Berikut adalah tampilan halaman login. 

 

Gambar 4. 27 Halaman Login Aplikasi 

3. Dashboard 

Halaman dashboard adalah halaman yang akan muncul setelah 

melakukan login. Halaman ini berisi menu-menu utama dari aplikasi ini. 

Berikut adalah tampilan dari halaman dashboard. 
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Gambar 4. 28 Tampilan Halaman Dashboard 

Pada halaman dashboard kita dapat melihat ada 2 fitur utama yaitu 

perkembangan dan master, masing-masing dari fitur tersebut berisi fitur 

penunjang yang akan peneliti jelaskan pada gambar berikutnya. 

Berikut adalah kode pemrograman untuk halaman dashboard 

 

Gambar 4. 29 Kode Pemrograman untuk halaman dashboard 

4. Alur Penggunaan Aplikasi 

Petunjuk bagaimana cara menggunakan aplikasi ini atau manual 

penggunaan aplikasi. Berikut adalah tampilan halaman alur penggunaan 

aplikasi 
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Gambar 4. 30 Halaman alur penggunaan aplikasi 

Berikut adalah kode program pembuatan alur penggunaan aplikasi 

 

Gambar 4. 31 Kode program pembuatan alur penggunaan aplikasi 

5. Tambah Surat Alquran 

Fitur ini memiliki fungsi untuk melakukan penambahan nama surat 

yang nantinya akan digunakan sebagai data master yang selanjutnya 

berfungsi sebagai data penunjang selama melakukan input perkembangan 

hafalan santri. Berikut adalah tampilan fitur tambah surat Alquran 
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Gambar 4. 32 Tampilan utama fitur tambah surat Alquran 

 

Gambar 4. 33 Kode Pemrograman Views Tambah Surat 
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Gambar 4. 34 tampilan fitur tambah surat Alquran saat digunakan 

 

Gambar 4. 35 Kode Pemrograman Fitur Tambah Surat 

6. Tambah Santri 

Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk menambahkan 

identitas santri termasuk memasukkan nomor wali santri yang dapat 

dihubungi ke dalam sistem. Data identitas santri dan nomor wali akan 

digunakan untuk mengirimkan hasil perkembangan santri tersebut kepada 

wali melalui SMS gateway. Berikut adalah tampilan fitur tambah santri 
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Gambar 4. 36 Tampilan utama tambah santri 

Berikut adalah kode pemrograman untuk halaman tampilan diatas 

 

Gambar 4. 37 Kode Pemrograman Index Santri 

Berikut adalah kode untuk fitur tambah santri 

 

Gambar 4. 38 Kode Pemrograman Tambah Santri 

Berikut adalah kode pemrograman untuk edit dan update data santri yang telah 

dimasukkan 
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Gambar 4. 39 Kode Pemrograman Edit dan Update data santri 

7. Tambah Perkembangan Hafalan 

Fitur ini merupakan fitur yang paling penting dalam aplikasi ini. 

Dimana fitur ini merupakan inti dari aplikasi ini. Fitur ini digunakan untuk 

menyimpan perkembangan hafalan santri beserta riwayat hafalan santri. 
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Data dari fitur inilah yang nantinya akan dikirim dalam bentuk notifikasi 

kepada wali santri. Berikut tampilan fitur taambah perkembangan hafalan 

 

Gambar 4. 40 Tampilan Fitur Perkembangan Hafalan Santri 

Berikut adalah kode pemrograman untuk halaman perkembangan hafalan santri 

 

Gambar 4. 41 Kode Pemrograman Index Perkembangan Hafalan Santri 

Berikutnya adalah tampilan saat user hendak menambahkan 

perkembangan hafalan santri. Pada fitur ini nama santri, juz serta nama surat dapat 

dicari dari data master santri yang telah dimasukkan sebelumnya. Berikut adalah 

tampilan untuk fitur tambah perkembangan hafalan santri. 
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Gambar 4. 42 Tampilan Fitur Tambah Perkembangan Hafalan santri 

Selanjutnya adalah fitur edit perkembangan hafalan santri. Fitur ini 

digunakan untuk mengubah data apabila terjadi perubahan pada data sebelumnya. 

Berikut ini adalah tampilan halaman edit perkembangan hafalan santri. 

 

Gambar 4. 43 Tampilan Fitur Edit Perkembangan Santri 

Berikut adalah kode pemrograman untuk fitur edit perkembangan hafalan santri 
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Gambar 4. 44 Kode Pemrograman Edit Perkembangan Hafalan Santri 

 

Gambar 4. 45 Kode Pemrograman Update Perkembangan Hafalan Santri 
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Gambar 4. 46 Kode Pemrograman Simpan Perkembangan Hafalan Santri 
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Setelah hasil perkembangan hafalan santri di-edit serta di-update 

kemudian disimpan maka tampilan riwayat perkembangan hafalan santri seperti 

dibawah ini 

 

Gambar 4. 47 Tampilan Riwayat Perkembangan Hafalan Santri 

8. Kirim Notifikasi Hasil Perkembangan Hafalan Santri 

Berikut adalah tampilan index pengiriman notifikasi hasil perkembangan 

hafalan santri kepada wali santri 

 

Gambar 4. 48 Index pengirimian notifikasi perkembangan hafalan santri 

Kemudian ketika sms notifikasi berhasil dikirim maka tampilan akan seperti 

dibawah ini: 
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Gambar 4. 49 Tampilan saat notifikasi sudah terkirim 

9. Cetak Riwayat Perkembangan Hafalan Santri 

Fitur ini memberikan kemudahan bagi user apabila hendak mencetak 

riwayat perkembangan hafalan santri. Berikut adalah tampilan sebelum 

cetak riwayat perkembangan hafalan santri 

 

Gambar 4. 50 Tampilan sebelum cetak riawat perkembangan hafalan santri 

Saat tekan cetak maka user akan otomatis mendownload file dengan 

ekstensi PDF (.pdf) yang telah siap untuk di print out. Berikut adalah tampilan 

sesudah tekan cetak 
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Gambar 4. 51 Tampilan setelah tekan cetak 

Berikut ini adalah kode pemrograman pembuatan modul cetak riwayat 

perkembangan hafalan santri 

 

Gambar 4. 52 Kode program cetak riwayat hafalan santri 

 

10. Tambah Pembayaran SPP Bulanan 
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Fitur ini berfungsi untuk keperluan data pembayaran SPP bulanan 

santri, menu – menu yang terdapat fitur ini yaitu tambah, lihat riwayat dan 

kirim notifikasi. Berikut ini merupakan tampilan pembayaran SPP bulanan 

santri 

 

Gambar 4. 53 Tampilan Halaman Pembayaran SPP 

Apabila admin ingin menambahkan data pembayaran salah satu santri 

maka terlebih dahulu pilih santri dan klik icon tambah, maka akan 

menampilkan menu tambah pembayaran 

 

Gambar 4. 54 Tampilan menu Tambah Pembayaran 

Kode program dari menu Tambah pembayaran yaitu dibawah ini 
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Gambar 4. 55 Kode program controller untuk menampilkan pembayaran SPP 

 

Gambar 4. 56 Kode program controller untuk menyimpan pembayaran SPP 

11. Kirim Notifikasi atau Pemberitahuan 

Apabila sms notifikasi sudah berhasil maka tampilan akan berubah 

seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 57 Tampilan Saat Notifikasi Berhasil Dikirim 



 
 

41 
 

Berikut adalah kode pemrograman untuk mengirim notifikasi berupa sms 

gateway kepada wali santri yang nomor handphonenya sudah ada di data 

master santri. 

 

Gambar 4. 58 Kode Pemrograman Mengirim Notifikasi 

12. Cetak Riwayat Pembayaran SPP 

Fitur ini memberikan kemudahan untuk menyimpan bukti fisik riwayat 

pembayaran. Berikut adalah tampilan sebelum cetak riwayat pembayaran 

SPP 

 

Gambar 4. 59 Tampilan sebelum cetak riwayat pembayaran 

Ketika tekan cetak maka akan auto melakukan download. File yang akan 

diperoleh adalah file dengan ekstensi PDF (.pdf). berikut adalah tampilan setelah 

cetak riwayat pembayaran SPP 
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Gambar 4. 60 Tampilan file cetak riwayat pembayaran SPP 

Berikut ini adalah kode pemograman fitur cetak riawat pembayaran SPP 

 

Gambar 4. 61 Kode program cetak riwayat pembayaran SPP 

13. Contoh Notifikasi Dalam Bentuk SMS 

Berikut ini adalah tampilan yang akan didapatkan oleh Wali Santri saat 

menerima pemberitahuan hasil belajar santri. 
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Gambar 4. 62 Contoh notifikasi perkembangan hafalan santri 

 

4.4 Pengujian Metode 

4.4.1 Blackbox Testing 

Pengujian Aplikasi Laporan Hasil Belajar Santri di Pondok Pesantren Al-

Husna Mayong ini menggunakan metode blackbox testing, pengujian ini 

dilakukan pada tampilan dan perilaku sistem yang terlihat oleh indera mata. 

Adapun rincian hasil pengujian metode blackbox ini bisa dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 10 Modul Pengujian Blackbox 

No Modul Input Fungsi 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. Login  User 

memasukkan 

username dan 

password 

Untuk 

identifikasi 

pengguna yang 

masuk ke 

dalam aplikasi 

Pengguna 

yang diijinkan 

akan 

diarahkan ke 

halaman 

 

Gambar 4. 63 Contoh Notifikasi pembayaran SPP 
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utama aplikasi 

atau 

dashboard 

2. Tambah 

Surat 

Alquran 

User 

memasukkan 

nama surat 

untuk data 

master 

Untuk 

menyimpan 

data surat 

sebagai data 

penunjang 

aplikasi 

User berhasil 

menambahkan 

nama surat  

 

3. Edit Data 

Surat 

Alquran 

User 

melakukan edit 

nama surat 

apabila di 

kemudian hari 

terdapat 

kesalahan 

penulisan 

nama surat 

Alquran 

Untuk 

mengantisipasi 

kesalahan 

input nama 

surat Alquran 

User berhasil 

melakukan 

edit nama 

surat dan 

nama surat 

Alquran yang 

benar berhasil 

disimpan 

 

4. Tambah 

Santri 

User 

memasukkan 

data identitas 

santri termasuk 

nomor telepon 

wali santri 

yang akan 

menerima sms 

notifikasi 

Untuk data 

master santri 

yang akan 

dipantau 

perkembangan 

hafalannya. 

User berhasil 

memasukkan 

data identitas 

santri 

 

5. Edit Data 

Santri 

User 

melakukan edit 

data santri 

Untuk 

antisipasi 

apabila di 

kemudian hari 

User berhasil 

melakukan 

edit data santri 
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nomor telepon 

wali santri 

berubah 

6. Tambah 

Perkemban

gan Hafalan 

Santri 

User 

memasukkan 

perkembangan 

santri sesuai 

nama santri 

dan 

perkembangan 

hafalannya 

Untuk 

membuat 

riwayat 

perkembangan 

hafalan santri 

User berhasil 

memasukkan 

perkembangan 

hafalan santri 

ke dalam 

aplikasi 

 

7. Edit 

Perkemban

gan Hafalan 

Santri 

User 

melakukan 

pembaharuan 

perkembangan 

hafalan santri 

Untuk 

memasukkan 

perkembangan 

hafalan yang 

terbaru 

User berhasil 

memasukkan 

perkembangan 

terbaru 

hafalan santri 

 

8. Kirim 

Notifikasi 

User 

memasukkan 

riwayat 

perkembangan 

hafalan santri 

yang akan 

dilaporkan 

kepada wali 

santri 

Untuk 

mengirimkan 

pemberitahuan 

atau notifikasi 

mengenai 

perkembangan 

hafalan santri 

kepada wali 

santri 

User berhasil 

mengirimkan 

sms notifikasi 

kepada wali 

santri 

 

9. Kirim 

notifikasi 

pembayaran 

SPP atau 

syahriah 

User 

memasukkan 

data santri 

yang belum 

melakukan 

pembayaran 

SPP atau 

Untuk 

mengirimkan 

notifikasi 

pembayaran 

SPP atau 

syahriah 

User berhasil 

mengirimkan 

notifikasi 

pembayaran 

kepada wali 

santri 
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syahriah  

10. Cetak 

riwayat 

perkembang

an hafalan 

santri 

User menekan 

icon cetak pada 

aplikasi 

Untuk 

mencetak 

riwayat 

perkembangan 

hafalan santri 

User menekan 

berhasil 

mendapatkan 

file dengan 

extensi .pdf 

untuk dicetak 

 

4.5 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.5.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Bedasarakan hasil pengujian aplikasi dengan metode blackbox testing 

untuk semua fitur aplikasi menunjukkan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai harapan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Aplikasi Laporan Hasil Belajar 

Santri di Pondok Pesantren Al-Husna sudah valid dan sesuai dengan yang 

dirancang dari awal. 

Evaluasi sistem ini terdiri dari: 

a. Pengujian ahli materi yang dilakukan dari pihak Pondok Pesantren Al-

Husna Mayong Jepara yang dalam kesempatan ini dilakukan oleh Bapak 

Qodlil Faizin selaku Kepala Pondok Pesantren Al-Husna. 

b. Pengujian ahli media dilakukan oleh Bapak R. Hadapiningradja 

Kusumodestoni, M. Kom selaku dosen progdi Teknik Informatika Unisnu 

Jepara. 

c. Angket dan kuisioner diberikan kepada para ustadz dan ustadzah 

pengampu serta staf Pondok Pesantren Al-Husna.  

4.5.2 Evaluasi Kelayakan Aplikasi 

1) Pengujian Ahli Materi 

Pada tahap ini peneliti mengujikan aplikasi untuk mendapatkan penilaian 

dan evaluasi dari penguji ahli materi. Untuk mendapatkan penilaian yang 

terukur terhadap aplikasi, peneliti telah memberikan angket berisi poin 

penilaian aplikasi. Dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Pengujian Ahli Materi 

No. Indikator VTR VR TV Nilai 

A. Aspek Kemudahan Tata Bahasa    
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1. Tata Bahasa yang ditampilkan user 

interface mendukung pencapaian 

tujuan 

1   3 

2. Bahasa yang digunakan dalam user 

interface mudah dimengerti oleh 

user 

1   3 

B. Aspek Penyajian    

3. Penyajian aplikasi dilengkapi 

dengan tata bahasa yang sesuai 

dengan tujuan yang dirumuskan 

 1  2 

4. Kejelasan istilah dan bahasa yang 

digunakan dalam user interface 
1   1 

5. Bahasa yang digunakan dalam user 

interface sesuai dengan target user 
1   1 

 Jumlah 4 1  10 

Dari tabel pengujian diatas terdapat 4 poin yang mendapatkan respon VTR 

(Valid Tanpa Revisi) dan 1 poin yang mendapatkan respon VR (Valid Revisi). 

Perhitungan data validitas dengan rumus : 

𝑃 =  
(4𝑥3) + (1𝑥2)

15
+ 100% =

14

15
𝑥 100% = 93,33% 

Tabel kelayakan pengukuran : 

Tabel 4. 12 Indeks Kelayakan 

No Persentase Kriteria 

1 80 % - 100 % Sangat Layak 

2 50% - 74,99% Layak 

3 25 % - 49,99 % Kurang Layak 

4 0 % - 24,99 % Tidak Layak 

 

Berdasarkan perhitungan data tabel diatas didapatkan indeks senilai 

93,33%. Indeks tersebut berdasarkan tabel kelayakan masuk di kategori 1 yaitu 

“Sangat Layak”. 

2) Pengujian Ahli Media 

Hasil pengujian ahli media mendapatkan hasil berikut ini: 
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Tabel 4. 13 Pengujian Ahli Media 

No. Indikator VTR VR TV Nilai 

A. Aspek Keterpaduan Isi    

1. Kemudahan alur aplikasi 

melalui penggunaan bahasa 
 1  2 

2. Kesesuaian gambar icon 

dengan tujuan yang hendak 

dicapai 

1   3 

3. Kejelasan bahasa dan istilah 1   3 

B. Aspek Tampilan    

4. Teks dapat terbaca dengan baik 1   3 

5. Kesesuaian pemilihan jenis 

huruf dan ukuran huruf 
1   3 

6. Proporsional layout (tata letak 

menu, pemilihan icon dan tata 

letak teks) 

1   3 

7. Kesesuain proporsi warna 1   3 

C. Aspek Pengolahan Program    

8. Kecepatan pemrosesan 

Perintah 
1   3 

9. Ketepatan tombol navigasi 1   3 

 Jumlah 8 1  26 

Dari hasil yang terdapat pada tabel diatan ada 8 poin yang 

mendapatkan respon VTR (Valid Tanpa Revisi ) dan 1 poin yang 

mendapatkan respon VR (Valid Revisi). 

Adapun perhitungan data tabel adalah berikut ini : 

𝑃 =  
(8𝑥3) + (1𝑥2)

27
+ 100% =

26

27
𝑥 100% = 96,29% 

Dari hasil perhitungan data tersebut maka didapatkan indeks 

96,29%. Berdasarkan tabel kelayakan maka angka indeks tersebut masuk 

dalam kategori 1 yaitu “Sangat Layak”. 

3) Pengujian Responden Umum 

Dalam pengujian ini peneliti mengambil sampel data dari 30 orang 

responden yang berasal dari beragam kalangan masyarakat. Peneliti 

menunjukkan aplikasi kepada para responden dan memepersilakan responden 
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untuk mencoba aplikasi tersebut, kemudian setelah itu mengisi angket untuk 

menilai kelayakan aplikasi ini, hasil dari angket tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Pengujian pada Responden Umum 

No. Pertanyaan Nilai 

A. Aspek Kebutuhan  

1. 

Apakah anda setuju bahwa aplikasi pelaporan hasil belajar 

santri ini dapat memudahkan pihak pondok pesantren 

dalam hal menyampaikan informasi hasil belajar santri 

kepada wali santri? 

138 

2. 

Apakah anda setuju bahwa aplikasi pelaporan hasil belajar 

santri ini dapat memudahkan wali santri untuk mengetahui 

perkembangan hafalan putra putri mereka? 

142 

B. Aspek Penggunaan  

3. 
Apakah anda setuju bahwa aplikasi ini mudah digunakan 

dimana saja dan kapan saja? 

136 

4. 
Apakah fitur-fitur yang terdapat didalam aplikasi 

berfungsi dengan baik? 

146 

C. Aspek Tampilan  

5. 
Apakah tampilan aplikasi ini menarik dan tidak 

membosankan? 

134 

6. 

Apakah penggunaan font, ukuran huruf, warna dan 

gambar icon dalam aplikasi ini terlihat jelas dan mudah 

dimengerti? 

140 
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7 
Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi mudah 

digunakan? 

142 

Total Nilai 978 

Dari hasil yang terdapat pada tabel diatas mendapatkan total nilai 978 dari 

kemungkinan  jumlah nilai maksimal 1050. 

Adapun perhitungan data tabel adalah berikut ini : 

𝑃 =  
𝐹

𝑛
× 100% =

978

1050
𝑥 100% = 93,14% 

Dari hasil perhitungan data tersebut maka didapatkan indeks 93,14%. Berdasarkan 

tabel kelayakan maka angka indeks tersebut masuk dalam kategori 1 yaitu 

“Sangat Layak”. 
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