BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Perancangan Aplikasi
Perancangan aplikasi Sisten Informasi Akademik ini menggunakan metode RAD atau
Rapid Application Development dengan melalui beberapa tahapan yang meliputi Requirement
Planning, User Design, Build System dan Implementation. Pelaksanaan keseluruhan prosedur
pengembangan penelitian ini secara rinci sebagai berikut:
1.1.1 Requirement Planning
Pada tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam pembuatan
aplikasi yang meliputi analisa kebutuhan masalah, analisa terhadap alat yang digunakan
dalam pembuatan aplikasi.
1. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Objek
penelitian yang peneliti pilih adalah Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Di
Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid.
a) Gambaran Umum Sistem Informasi Akademik
Aplikasi Sistem Informasi Akademik ini merupakan sebuah sistem yang
menyajikan informasi-informasi akademik dalam pembelajaran di Madrasah
Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid.Dalam aplikasi ini terdapat 2 menu utama yaitu
menu untuk Admin dan User.
b) Informasi yang disajikan
Sistem Informasi Akademik yang ditampilkan di Madrasah Diniyah Awwaliyah
Darul Tauhid adalah informasi data guru, informasi data siswa, informasi data
kelas, informasi data jadwal mata pelajaran, dan fitur raport untuk penginputan
serta pencetakan hasil nilai siswa.
2. Analisa Kebutuhan Masalah
a) Analisa Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid merupakan satu lembaga
pendidikan yang berada di Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten
Jepara yang sampai saat ini masih terbilang tertingal dalam segi penerapan
teknologi sistem informasi.
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Sistem informasi akademik yang sedang berjalan saat ini masih menggunakan
metode manual yaitu dalam pembuatan dan penyimanan data masih dikerjakan
secara tertulis.
b) Kelemahan Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Berdasarkan analisa sistem informasi yang sedang berjalan saat ini, di dapat
kelemahan dari sistem informasi akademik yang sudah berjalan adalah sebagai
berikut:
1) Penyimpanan data yang tidak terstruktur dikarenakan sistem informasi
akademik dilakukan secara tertulis tidak dilakukan penyimpanan dalam
database
2) Sulitnya bagi pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam
menyampaikan informasi secara online dan menerima informasi secara online
dari tata usaha.
c) Solusi Pemecahan Masalah
Adapun solusi dari pemecah masalah yang peneliti lakukan dalam
menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga pendidikan tersebut
terkhususkan bagi tata usaha dengan membuat sistem informasi akademik berbasis
web yang dapat mempermudah dalam melakukan pngerjaan administrasi akademik
sebagai saran alternatif untuk mencegah kesalahan data yang fatal. Aplikasi ini juga
dilengkapi dengan database sebagai tempat penyimpanan dan fitur e-raport
sebagai input nilai serta pencetak nilai siswa.
d) Analisis Sistem Usulan
Dengan adanya aplikasi sistem informasi akademik berbasis web ini akan
memudahkan staf tata usaha dan guru dalam kegiatan akademik atau dalam
mengajar degan informasi yang akurat secara online.
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Tabel 4.1 Perbandingan Informasi Akademik Yang Sedang Berjalan Dengan Sistem
Informasi Akademik Yang Diusulkan
No
1

Sistem yang berjalan

Sistem Usulan

Hasil yang ingin
dicapai

Sistem informasi akademik Saran alternative berupa

memudahkan staf tata

yang sedang berjalan saat ini Aplikasi Sistem

usaha dan guru dalam

masih menggunakan metode Informasi Akademik

kegiatan akademik

manual

atau dalam mengajar

yaitu

dalam Berbasis Web dengan

pembuatan dan penyimanan fitur e-raport.

degan informasi yang

data masih dikerjakan secara

akurat secara online.

tertulis.

2

Penyimpanan data secara

Penyimpanan data di

Data di simpan secara

manual

database Mysql.

struktur dan rapih
sehingga penyimpanan
ini aman.

3. Analisi Kebutuhan Alat
Peralatan yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi sistem informasi
akademik berbasis website di madrasah diniyah awwaliyah darul tauhid ini antara lain
:
a) Perangkat keras (Hardware)
Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam membantu pembutan
aplikasi sistem informasi akademik berbasi website ini berupa laptop dengan
spesifikasi :
-

Processor

: Intel Core i3 4010U @ 1.70 GHz

-

HDD

: 500 GB

-

Ram

: 2 GB

-

Mouse

b) Perangkat Lunak (Software)
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Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam membangun, menguji dan
menjalankan sistem informasi akademik berbasis website adalah sebagai berikut :
-

Operating System : Windows 10 Pro 64-bit

-

CodeIgniter

-

Xampp

-

Corel Draw X7

-

Sublime Text 3

-

Web browser Google Chrome

4.1.2 User Design (Desain Pengguna)
1) Deskripsi Sistem Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasi Website ini bertujuan untuk
mempermudah staf tata usah dan wali kelas. Aplikasi ini terdari dari dua user yaitu
admin (staf tata usaha) dan pengguna (wali kelas).Maka pada tahap ini peneliti
membuat perancangan sistem dengan menggunakan diagram UML (Unflied Modelling
Language) yang digambarkan melalui perancangan diagram seperti Use Case Diadram,
Diagram Activity dan Sequence Diagram.
2) Perancangan Berorientasi Objek
a.

Use Case Sistem yang Diusulkan
Pada dasarnya sistem yang diusulkan adalah sistem baru yang
didapatkan dari hasil analisis pada sistem yang lama dan bertujuan untuk
memperbaiki kelemahan pada sistem yang lama serta mengurangi permasalahan
yang sering terjadi dan diharapkan dapat mempermudah dalam proses
pengolahan data sistem informasi akademik berbasis website.
Adapun use case diagram yang memodelkan sistem yang diusulkan
dapat dilihat pada gambar 4.1 use case diagram sistem yang diusulkan.
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Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem yang Diusulkan

Pada gambar 4.1 use case diagram dari sistem yang diusulkan terdapat:
1) 1 (satu) sistem yang mencangkup seluruh kegiatan sistem informasi
akademik berbasis website di madrasah diniyah awwaliyah darul tauhid
2) 2 (dua) actor yang melakukan kegiatan diantaranya:
a. Admin: merupakan Staf Tata Usaha
b. Wali Kelas : merupakan user/wali kelas
3) 8 (delapan) user case yang dilakukan oleh aktor – aktor yaitu: login, data
santri, data lembaga, data master, jadwal pelajaran, wali kelas, cetak data
santri, raport online, dan logout.
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b. Use Case Diagram Admin
Use case diagram admin secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 4.2
use case diagram admin.

Gambar 4.2 Use Case Diagram Admin
Deskripsi use case diagram admin dijelaskan lebih detail pada table
berikut:

Tabel 4.2 Definisi Aktor Admin atau Tata Usaha
Aktor : Admin
No
1

Use Case
Login

Deskripsi
Admin

melakukan

login

untuk

mengakses sistem
2

Data Pengajar

Admin dapat menginput, mengedit atau
menghapus data pengajar
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3

Data Santri

Admin dapat menginput, mengedit atau
menghapus data santri

4

Data Lembaga

Admin dapat menginput, mengedit atau
menghapus data lembaga

5

Raport

Admin dapat menginput nilai setiap
santriwan

santriwati,

mengedit

dan

menghapus
6

Jadwal Pelajaran

Admin dapat mengatur jadwal pelajaran
setiap kelas dengan waktu yang sudah
ditentukan oleh pimpinan

7

Data Master

Admin dapat mengelola data mata
pelajaran, ruang kelas, tahun akademik,
nama kelas dan kurikulum

8

Wali Kelas

Admin dapat menginput data wali kelas
serta dapat mengedit dan menghapus

9

Cetak Data Santri

Admin dapat mencetak data santri sesuai
kebutuhan

10

Logout

Admin dapat ke halaman utama

C. Use Case Diagram Wali Kelas
Use case diagram wali kelas secara keseluruhan dapat dilihat pada
gambar berikut ini:
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Gambar 4.2 Use Case Diagram Wali Kelas
Deskripsi use case diagram pembina dijelaskan lebih detail pada table berikut:
Tabel 4.2 Definisi Aktor Wali Kelas
Aktor : Wali Kelas
No Use Case
1

Login

Deskripsi
Wali kelas melakukan login untuk mengakses
sistem

2

Data Santri

Wali kelas dapat melihat seleruh data santri setiap
kelas

3

Data master

Wali kelas dapat melihat seluruh mata pelajaran,
ruang kelas, tahun akademik, nama kelas dan
kurikulum

4

Jadwal Pelajaran

Wali kelas dapat melihat keseluruhan jadwal
pelajaran setiap kelas

8

Cetak data santri

Wali kelas dapat mencetak data santri sesuai
kebutuhan

9

Logout

D. Activity Diagram

Pembina kembali ke halaman utama
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Activity Diagram merupaka diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu
aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah activity diagram dari
aplikasi Sistem Informasi Diniyah (SIDIN).
1) Activity Diagram Admin (Tata Usaha)
Activity diagram admin menunjukkan saat pengguna
login sebagai admin maka sistem akan menampilan halaman dashboard yang berisi menumenu.

Gambar 4.3 Activity Diagram Tata Usaha
2) Activity Diagram Wali Kelas
Activity diagram Wali Kelas menunjukkan saat pengguna login sebagai
Wali Kelas maka sistem akan menampilan halaman dashboard yang berisi
menu-menu seperti dibahas sebelumnya di use case diagram pembina.
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Gambar 4.4 Activity Diagram Wali Kelas
E. Sequence Diagram
Sequence Diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian langkahlangkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk menghasilkan
keluaran tertentu, sequence diagram disusun berdasarkan urutan waktu.
1) Sequence Diagram Login
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Sequence diagram login untuk sistem informasi akademik ditunjukkan pada
gambar 4.5.

Gambar 4.5 Sequence Diagram Tata Usaha & Wali Kelas
Berdasarkan gambar di atas, untuk mengakses halaman sesuai hak akses Tata
Usaha dan Wali Kelas maka harus memasukkan username dan password, kemudian
sistem akan membaca data yang dimasukkan Tata Usaha dan Wali Kelas menggunakan
fungsi auth() dan melakukan pengecekan ke database menggunakan fungsi login(), jika
data sesuai, sistem akan menampilkan halaman sesuai hak akses user. Jika tidak sesuai
sistem akan menampilkan pesan bahwa username dan password tidak sesuai.
2) Sequence Diagram Data Pengajar
Sequence diagram data pengajar untuk sistem informasi akademik
ditunjukkan pada gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Sequence Diagram Data Pengajar
Berdasarkan gambar di atas, fungsi data pengajar berada di tampilan
menu dasboard sehingga ketika staf tata usaha ingin menginput atau melihat harus
memilih menu data pengajar.
3) Sequence Diagram Raport
Sequence diagram raport untuk sistem informasi akademik ditunjukkan
pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 Sequence Diagram Raport
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Berdasarkan gambar 4.7 untuk melakukan penambahan data, Wali
Kelas harus masuk ke halaman raport dan mengisi form raport yang disediakan
oleh sistem kemudian menekan tombol submit. Selanjutnya sistem akan
menjalankan fungsi create() kemudian akan diteruskan ke fungsi save() yang ada
di model.
4)

Sequence Diagram Cetak Data Santri
Sequence diagram cetak santri untuk sistem informasi akademik

ditunjukkan pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 Sequence Diagram Cetak Data Santri
Berdasarkan gambar 4.8 untuk mencetak data santri staf tata usaha dan
wali kelas harus mengakses halaman cetak data santri lalu dengan menekan tombol
cetak file.
3) Perancangan Interface
Perancangan antarmuka (Peancangan Interface) terdiri dari perancangan
halaman – halaman sistem dengan tujuan untuk memberikan hail yang maksimal
dalam implementasi sistem nantinya. Perancangan Interface terdiri dari
perancangan halaman awal, halaman admin, halaman wali kelas, halaman data
santri, halaman data lembaga, halaman data master, halaman jadwal pelajaran,
halaman cetak data santri dan halaman raport. Berikut adalah perancangan
Interface Sistem Informasi Akademik Berbasis Website di Madrasah Diniyah
Awwaliyah Darul Tauhid.
a. Perancangan Interface Halaman Awal
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Perancangan Interface halaman awal merupakan halaman awal yang
terlihat ketika mengakses sistem, digambarkan oleh gambar 4.9.
Gambar 4.9 Perancangan Interface Halaman Awal

b. Perancangan Interface Halaman Data Sekolah
Perancangan Interface halaman data sekolah merupakan halaman
informasi biodata sekolah , digambarkan oleh gambar 4.10.

Gambar 4.10 Perancangan Interface Halaman Data Sekolah
c. Perancangan Interface Halaman Jadwal Pelajaran
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Perancangan Interface halaman jadwal pelajaran merupakan
halaman untuk mengetahui jadwal mata pelajaran, bagi admin bisa
menginput dan mengatur jadwal mata pelajaran setiap kelas dan bagi wali
kelas bisa mengetahui jadwal pelajaran setiap hari, digambarkan oleh
gambar 4.11.

Gambar 4.11 Perancangan Interface Halaman Jadwal Pelajaran
4.2

Fase Construction

4.2.1 Membuat Kode (Architectural model : Operational Use-Cases)
1. Implementasi Desain
a) Desain Halaman Awal
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Gambar 4.12 Desain Halaman Awal
Berdasarkan gambar 4.12, halaman awal ditampilkan pertama ketika
mengakses sistem. Dari halaman ini user dapat melakukan login.
b) Desain Halaman Data Sekolah
Halaman data sekolah ditampilkan saat user memilih menu data
sekolah pada dasboard menu maka data sekolah akan ditampilkan.

Gambar 4.13 Desain Halaman Data Sekolah
c) Desain Halaman Jadwal Pelajaran
Halaman jadwal pelajaran ditampilkan saat user memilih menu jadwal
pelajaran pada dasboard menu maka data jadwal pelajaran akan ditampilkan dan
user tata usaha dapat mengatur jadwal pelajaran setiap kelas atau pun setiap
siswa di kelas masing-masing.
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Gambar 4.14 Desain Halaman Jadwal Pelajran
2. Implementasi Source Code
a)

Source Code Data Santri
Berikut adalah Source code data santri yang berfungsi sebagai pendataan santri
berdasarkan nim, yang terdapat pada model view controller:

Gambar 4.15 Source Code Data Santri
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b)

Source Code Add Data Santri

Gambar 4.16 Source Code Add Data Santri
c)

Source Code List Data Santri

Gambar 4.17 Source Code List Data Santri
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d)

Source Code Model Data Santri

Gambar 4.18 Source Code Model Data Santri
4.3 Pengujian Metode
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat. Tahap ini
dilakukan untuk mengetahui apakah program aplikasi dapat menerima input dengan baik atau
tidak, serta untuk mengetahui apakah output yang dihasilkan sudah sesuai atau belum. Untuk
menguji kesesuaian sistem aplikasi, peneliti menggunakan metode blackbox testing.
Pengujian blackbox bertujuan untuk mengetahui apakah program telah menerima input,
proses, dan output sesuai yang diinginkan. Berikut hasil pengujian dengan metode black box
testing.

Tabel 4.1 Black Box Testing Desain
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No. Skenario

1.

Data

Hasil yang

Hasil

Pengujian Masukan

Diharapkan

Pengujian

Login

Username

Pada

User

dan

menekan

admin

password

tombol

wali

yang

saat User

telah masuk,

terdaftar

Kesimpulan

baik

Valid

atau
kelas

user dengan

berhasil

username dan

masuk

ke password

dalam sistem terdaftar dapat
sesuai dengan masuk
akses

admin

(staf

tata

usaha)

atau

user wali kelas
2.

Cek Data Nomor induk Tombol
Santri

User

dapat

yang

tambah / add menemukan

terdaftar

berfungsi

data

untuk

dengan nomer

menambah

induk

Valid

santri

yang

data santriwan terdaftar
santriwati lalu
dapat di lihat
halaman data
santri
3.

Tombol

Penyimpanan Pada

saat Muncul data di

Simpan

data ke dalam menekan

setiap

database

tombol

penambahan

simpan,

data

dalam

sistem secara halaman.
otomatis
menyimpan
data ke dalam
database yang

Valid
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sudah
disediakan
4.

Tombol

-

Cetak

Pada

saat Muncul

menekan

Valid

pemberitahuan

tombol cetak, mencetak
sistem secara
otomatis
mencetak file
berformat pdf.
5.

Create

Username,

user wali password,
kelas

Pada

saat Data

menekan

Valid

dimasukkan

access user, tombol create telah
id NIK

yang

masuk

user,

sistem kedalam

akan

database

menampilkan
form

dan

menekan
tombol

save

sistem

akan

menambahkan
data
6.

Update

Username,

Pada

saat Terjadi

data user

password

menekan icon perubahan

baru

update, sistem data
akan

database

menampilkan
form

dan

tekan tombol
save

sistem

akan
menyimpan
perubahan

Valid

pada
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7.

Delete

-

data user

Pada

saat Data

yang

Valid

menekan icon terhapus tidak
delete,

user tersimpan lagi

akan terhapus
8.

Menu

Kriteria

Pada

Data

kwarran

menekan

Potensi

menu

saat Menampilkan
data

Valid

sesuai

data kriteria

potensi,

pencarian

muncul
halaman data
potensi, dapat
dipilih sesuai
kriteria
kwarran
9.

Create

Foto, nama, Pada

Data

jenis

menekan

Santri

kelamin,

tombol save, telah

tempat lahir, sistem

saat Data

yang

Valid

dimasukkan
masuk

akan kedalam

tanggal lahir, menambahkan database
alamat,

data ke dalam

telepon,

database

agama.
10.

Create

Foto, nama, Pada

Data

jenis

menekan

Pengajar

kelamin,

tombol save, telah

tempat lahir, sistem

saat Data

yang

Valid

dimasukkan
masuk

akan kedalam

tanggal lahir, menambahkan database
alamat,

data ke dalam

telepon,

database

agama.
11

Keluar

-

Pada
menekan

saat User berhasil
keluar

dari

tombol keluar, sistem dan ke

Valid
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user kembali halaman
ke

halaman utama

utama

4.4 Evaluasi dan Validasi Hasil
4.4.1 Evaluasi Sistem Aplikasi
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode black box testing
yang menguji fitur-fitur yang ada pada aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Website
di Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid didapat hasil pengujian bahawa aplikasi dapat
berjalan sesuai keinginan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Akademik
Berbasis Website di Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid sudah valid dan berjalan
sesuai harapan.
4.4.2 Validasi Kelayakan Aplikasi
a) Validasi Ahli
1. Ahli Materi
Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan pendapat
untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi SISDIN (Sistem Informasi Diniyah).

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Ahli Materi
No.

Indikator

Nilai

A. Aspek Relevansi Informasi
1.

Informasi pendukung pencapaian tujuan

3

2.

Infromasi mudah di mengerti

3

B. Aspek Penyajian
3.

Penyajian informasi sesuai dengan tujuan yang dirumuskan

3

4.

Kejelasan penyampaian informasi

3

5.

Kelengkapan informasi

3
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6.

Relevasi tujuan sistem informasi

3

C. Aspek Bahasa
7.

Kesesuaian penggunaan bahasa yang digunakan
Skor Total

3
21

2. Ahli Media
Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran dan pendapat
untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi SISDIN Jepara.
Tabel 4.3 Hasil Penilaian Ahli Media
No

Indiktor

Nilai

A. Aspek Kemudahan Sistem Informasi
1.

Kemudahan alur informasi melalui pengguna bahasa

3

2.

Kesesuaian gambar dengan informasi

3

3.

Kejelasan uraian informasi

3

B. Aspek Tampilan
4.

Teks dapat terbaca dengan baik

3

5.

Kesesuianpemilihan jenis huruf dan ukuran huruf

3

6.

Proporsional layout (tata letak teks dan gambar)

3

7.

Kesesuaian proposional

3

C. Aspek Pengolahan Program
8.

Kecepatan pemprosessan perintah

3

9.

Ketetapan Tombol Navigasi

3

Skor Total

Tabel 4.4 Klasifikasi Presentase

27

51

No

Presentase

Kriteria

1.

75% - 100%

Sangat Layak

2.

50% - 75%

Layak

3.

25% - 50%

Cukup Layak

4.

1% - 25%

Kurang Layak

Tabel 4.5 Validasi Ahli
Skor Ideal

Skor

(n)

Total (f)

7

21

9

27

No

Ahli

Instrumen

1.

Materi

2.

Media

Presentase

Kriteria

21

100%

Sangat Layak

27

100%

Sangat Layak

3. Hasil Angket Responden
Penilaian aplikasi SISDIN Jepara juga dilakukan dengan menyebar angket
responden yang berisi 8 pertanyaan dengan jumlah responden 20 orang, berikut
rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.
Tabel 4.6 Skor Penilaian Angket Responden
No.
1.

Pertanyaan

Nilai

Apakah anda setuju dengan adanya sistem informasi akademik untuk

77

Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid.
2.

Apakah sistem informasi akademik ini sudah sesuai kebutuhan dalam

77

menyampaikan informasi akademik.
3.

Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi sistem informasi akademik
memudahkan staf TU dan pengajar dalam mengelola informasi akademik.

77

52

4.

Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi SISDIN Jepara ini mudah

75

dipahami.
5.

Apakah aplikasi yang dibuat sesuai kebutuhan.

76

6.

Aplikasi SISDIN Jepara ini mudah untuk dipelajari.

75

7.

Apakah aplikasi ini memiliki tampilan (interface) yang menarik dan mudah

75

dipahami?
8.

Aplikasi SISDIN (Sistem Informasi Diniyah) Jepara memiliki fiture yang

74

mudah dipahami?
606

Jumlah

Tabel 4.7 Klasifikasi Presentase
No.

Presentase

Kriteria

1.

75 % - 100 %

Sangat layak

2.

50 % - 75 %

Layak

3.

25 % - 50 %

Cukup layak

4.

1 % - 25 %

Kurang layak

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Angket Responden

No

1

Jumlah
Responden

Instrumen

20

8

Skor

Skor

Ideal (n)

Total (f)

640

606

Presentase

94,6%

Kriteria
Sangat
Layak

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, Aplikasi SISDIN (Sistim
Informasi Diniyah) mendapat skor 606 pada 20 instrumen atau pertanyaan di setiap angket
yang kemudian dilakukan dengan menyebar 20 angket dan menghasilkan presentase sebanyak
94,6% dengan kriteria sangat layak.
4.5 Hasil Yang Dicapai
Hasil yang dicapai dari penelitian ini berupa aplikasi SISDIN (Sistem Informasi
Diniyah) berbasis wubsite. Aplikasi ini berfumngsi untuk membantu staf tata usaha dan
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pengajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah Darul Tauhid. Aplikasi ini SISDIN (Sistem
Informasi Diniyah) memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut :


Kelebihan Aplikasi SISDIN (Sistem Informasi Diniyah)
1. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai metode alternatif membantu administrasi
akademik dan proses mengajar
2. Aplikasi ini berbasis website sehinga bisa memproses data dengan cepat dan akurat
3. Aplikasi ini memiliki fitur langsung dalam menginput nilai raport serta mencetak hasil
nilai raport
4. Aplikasi ini sangat mudah untuk dikembangkan.


Kekurangan Aplikasi SISDIN (Sistem Informasi Diniyah)
1. Aplikasi ini belum

memiliki fitur sms-gateway untuk memberikan informasi

pengumuman secara langsung melalui sistem website kepada orang tua santriwan
santriwati
2. Aplikasi ini belum memiliki fitur statistik untuk mengetahui jumlah keseluruhan
santriwan satriwati
3. Aplikasi ini belum memiliki fitur pembayaran SPP

