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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Implementasi  

 Dalam mengembangkan sistem dari aplikasi ini hal pertama yang dilakukan 

adalah membuat basis data yang berisi data santri dan pengajar yang telah 

dikumpulkan dari TPA Al-Mutazam. Setelah data santri dan pengajar data lain yang 

menunjang aplikasi ini adalah data surat, ayat, hafalan, jenis hafalan, jilid, dan 

halaman. Data-data tersebut berfungsi sebagai sub table yang 

mengimplementasikan sistem aplikasi dengan basis data dan desain User Interface 

aplikasi. Basis data berfungsi sebagai acuan data dalam menjalankan aplikasi.  

4.1.1  Implementasi Basis Data  

Basis Data (Database) merupakan salah satu komponen yang penting di 

sistem informasi, karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para 

pemakainya. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database 

sistem. Sistem basis data (database system) ini adalah suatu sistem informasi yang 

mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya 

yang tersimpan di dalam server. Server yang digunakan adalah Microsoft SQL 

Server dan perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft SQL Server 

Management Studio. Hasil pembuatan basis data website dapat dilihat pada Gambar 

4.1. Basis data ini dibuat berdasarkan ER diagram pada gambar 3.12. 
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Gambar 4. 1 Basis Data Aplikasi 
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Gambar 4.1 merupakan hasil implementasi Entity Relationship Diagram (ER 

Diagram). Berikut ini adalah penjelasan dari setiap tabel yang dibuat pada SQL 

Server 2014:  

1. Tabel Santri 

Tabel santri berperan penting dalam aplikasi karena semua tabel pada sistem 

mengambil nama santri yang ada di table santri. Tabel santri berisi data santri yang 

ada di TPA Al-Mutazam yang dibuat berdasarkan ER diagram entitas santri pada 

gambar 3.12. 

Tabel 4. 1 Tabel Santri 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Santri_id  Int    Primary Key  

2.  Santri_Nama  Varchar  25   

3.  Gender_Fk Int   Foreign Key 

4.  Tempat_lahir  Varchar  20    

5.  Tanggal lahir  date      

6.  Alamat  Varchar  100    

7.  Wali_Santri  Varchar  50    

8.  No_telp Varchar  10    

2. Tabel Gender  

Berdasarkan ER diagram entitas gender pada gambar 3.12. Dibuat tabel 

gender yang berfungsi sebagai sub tabel untuk manampilkan data jenis kelamin 

yang di relasikan dengan tabel santri dan pengajar. Sehingga pada halaman tambah 

data santri dan pengajar dapat memilih gender yang berisi L =laki- laki dan P = 

perempuan. 
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Tabel 4. 2 Tabel Ustadz 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Gender_id  Int    Primary Key  

2.  Jenis_gender  Varchar  5   

3. Tabel Pengajar 

Tabel pengajar berisi data pengajar pada TPA Al-Mutazam yang dibuat 

berdasarkan ER diagram entitas pengajar pada gambar 3.12. Tabel ini berisi data 

nama pengajar dimana setiap tambah data kegiatan santri di ikuti nama pengajar 

yang bertanggu jawab. Table pengajar ini memiliki id varchar (128) yang 

terhubung dengan tabel AspNetUsers yang berfungsi sebagai login admin sehingga 

ketika tambah data pengajar harus diikuti register pengajar sehingga berdasarkan id 

maka email dapat di tampilkan pada halaman tambah data pengajar.  

Tabel 4. 3 Tabel Pengajar 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Pengajar_id Varchar  128 Primary Key  

2.   Pengajar_nama  Varchar  25   

3.  Gender_Fk Int    

4.  Tempat_lahir Varchar  20   

5.  Tanggal_lahir Date      

6.  Alamat  Varchar  100    

7.  No_telp Varchar  15   

  



67 

 

 

 

 

 

4. Tabel Santri Iq’ro  

Tabel santri iq’ro berisi hasil ngaji santri iq’ro yang dimasukan pengajar 

yang dibuat berdasarkan ER diagram entitas santri iq’ro pada gambar 3.12. Tabel 

santri iq’ro mempunyai relasi dengan tabel santri, pengajar, nilai, jilid dan halaman. 

Tabel 4. 4 Tabel Santri IQ’ro 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  SantriIQro_id Int    Primary Key  

2.   Santri_nama_Fk Int    Foreign Key  

3.  Tanggal_ngaji Date    

4.  Halaman_Fk Int   Foreign Key 

5.  Nilai_Fk Int    Foreign Key  

6.  Keterangan Varchar 50    

7.  Pengajar_Fk Varchar 128  Foreign Key 

5. Tabel Halaman 

Berdasarkan ER diagram pada gambar 3.12. Dibuatlah tabel Halaman yang 

berisi halaman iq’ro santri yang direlasikan dengan tabel jilid. Tabel halaman 

berfungsi untuk menampilkan data halaman ketika jilid iq’ro dipilih pada halaman 

tambah data santri iQ’ro. 

Tabel 4. 5 Tabel Halaman 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Halaman_id Int    Primary Key  
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No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

2.   Halaman Varchar  20  

3.  Jilid_iqro_Fk Int   Foreign Key 

6. Tabel Jilid Iq’ro 

Tabel jilid berisi jilid iq’ro yang direlasikan dengan tabel halaman. Tabel 

jilid dibuat berdasarkan pada ER diagram entitas jilid pada gambar 3.12. Tabel jilid 

berfungsi untuk menampilkan data halaman ketika jilid iQ’ro dipilih pada halaman 

tambah data santri iq’ro. 

Tabel 4. 6 Tabel Jilid 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Jilid_iqro_id Int    Primary Key  

2.   Jilid_iqro Varchar  20  

7. Tabel Santri Al-qur’an 

Tabel santri al-qur’an berisi hasil ngaji santri al-qur’an yang dimasukan 

pengajar. Tabel santri al-qur’an mempunyai relasi dengan tabel santri, pengajar, 

nilai, ayat dan surat. Table santri al-qur’an ini dibuat berdarkan ER diagram entitas 

santri al-qur’an pada gambar 3.12. 

Tabel 4. 7 Tabel Santri Al-Qur’an 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  SantriIQro_id Int    Primary Key  

2.   Santri_nama_Fk Int    Foreign Key  

3. Ayat_awal Int   Foreign Key 
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No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

4.  Ayat_akhir Int   Foreign Key 

5.  Tanggal_ngaji Date   

6.  Nilai_Fk Int    Foreign Key  

7.  Keterangan Varchar 50    

8.  Pengajar_Fk Varchar 128  Foreign Key 

8. Tabel Ayat 

Berdasarkan ER diagram entitas ayat pada gambar 3.12.  Maka dibuatlah 

tabel ayat. Tabel ayat berisi ayat al-qur’an yang direlasikan dengan tabel surat. 

Tabel ayat berfungsi untuk menampilkan data ayat al-qur’an ketika menambah data 

santri al-qur’an. 

Tabel 4. 8 Tabel Ayat 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Ayat_id Int    Primary Key  

2.   Ayat1 Varchar  30  

3.  Surat_Fk Int   Foreign Key 

9. Tabel Surat 

Berdasarkan ER diagram entitas surat pada gambar 3.12. Maka dibuatlah 

tabel ayat. Tabel surat berisi surat al-qur’an yang direlasikan dengan tabel ayat. 

Tabel surat berfungsi untuk menampilkan data ayat ketika surat dipilih pada 

halaman tambah data santri al-qur’an. 
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Tabel 4. 9 Tabel Surat 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Surat_id Int    Primary Key  

2.   Surat_ Varchar  40  

10. Tabel Data Hafalan  

Berdasarkan ER diagram entitas hafalan pada gambar 3.12. Maka dibuatlah 

tabel ayat. Tabel hafalan berisi data hasil hafalan santri yang dimasukan pengajar. 

Tabel hafalan mempunyai relasi dengan tabel santri, pengajar, nilai, daftar hafalan 

dan jenis. 

Tabel 4. 10 Tabel Hafalan 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Hafalan_Id Int    Primary Key  

2.   Santri_nama_Fk Int    Foreign Key  

3.  Hafalan Int   Foreign Key 

4.  Tanggal Date   

5.  Nilai_Fk Int    Foreign Key  

6.  Keterangan Varchar 50    

7. Pengajar_Fk Varchar 128  Foreign Key 

11. Tabel Daftar Hafalan 

Tabel daftar hafalan berisi daftar hafalan dari jenis hafalan yang direlasikan 

dengan tabel daftar hafalan. Tabel daftar hafalan berfungsi untuk menampilkan data 

jenis hafalan ketika menambah data hafalan pada halaman tambah data hafalan. 
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Tabel daftar hafalan dibuat berdasark ER diagram entitas daftar hafalan pada 

gambar 3.12. 

Tabel 4. 11 Tabel Ayat 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Daftar_hafalan_id Int    Primary Key  

2.   Hafalan_santri Varchar  30  

3.  Jenis_hafalan_Fk Int   Foreign Key 

12. Tabel Jenis Hafalan 

Berdarkan ER diagram entitas jenis hafalan pada gambar 3.12. Maka 

dibuatlah tabel jenis hafalan yang berisi jenis-jenis hafalan seperti bacaan sholat, 

doa sehari-hari, dan surat pendek yang direlasikan dengan tabel daftar hafalan 

Tabel 4. 12 Tabel Jenis hafalan 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Jenis_hafalan_id Int    Primary Key  

2.   Jenis_hafalan Varchar  25  

13. Tabel Nilai 

Tabel nilai berfungsi untuk menampilkan nilai ketika tambah data pada 

halaman tambah data santri iq’ro, santri al-qur’an, dan hafalan yang direlasikan 

dengan tabel santri iQ’ro, santri Al-Qur’an, dan hafalan. Tabel nilai dibuat 

berdarkan ER diagram entitas nilai pada gambar 3.12. 

Tabel 4. 13 Tabel Jenis hafalan 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Nilai_id Int    Primary Key  
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No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

2.   Nilai_1 Varchar  10  

14. Tabel SPP  

Berdarkan pada ER diagram entitas SPP pada gambar 3.12. Maka dibuatlah 

tabel SPP. Tabel SPP berisi data pembayaran SPP santri pada tabel ini pengajar 

akan mengolah data pembayaran sesuai nama santri yang melakukan pembayaran 

SPP. Tabel SPP memiliki relasi dengan tabel pengajar, santri dan bulan.  

Tabel 4. 14 Tabel SPP 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  SPP_id Int    Primary Key  

2.   Santri_Nama_Fk Int    Foreign Key  

3.  Bulan_Fk Int   Foreign Key 

4.  Nominal Varchar  20    

5.  Tanggal Date    

6.  Pengajar_Fk Int   Foreign Key 

15. Tabel Bulan 

Berdarkan pada ER diagram entitas SPP pada gambar 3.12. Maka dibuatlah 

tabel SPP. Tabel Bulan berfungsi untuk menampilkan bulan ketika tambah data 

pada halaman tambah pembayaran SPP. 

Tabel 4. 15 Tabel Jenis hafalan 

No  Nama Kolom  Tipe Data  Panjang  Keterangan  

1.  Bulan_id Int    Primary Key  
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2.   Bulan Varchar  15  

4.1.2  Implementasi Rancangan Antarmuka 

Untuk mengimplementasikan aplikasi, rancangan desain user interface 

harus diubah ke dalam Bahasa pemrograman yaitu menggunakan Bahasa 

pemrograman C# berbasis ASP.NET dengan metode MVC framework. Sedangkan 

perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam implementasi adalah Microsoft 

Visual Studio 2015.   

4.1.2.1 Halaman Awal dan Login  

Antarmuka halaman awal merupakan tampilan awal saat aplikasi dijalankan 

yang dibuat berdasarkan rancangan antarmuka pada gambar 3.17. Pada halaman 

awal terdapat menu santri, hafalan, pengajar, spp dan login untuk masuk aplikasi. 

Pada halaman awal terdapat menu santri, hafalan, pengajar, spp dan login untuk 

masuk aplikasi. 

 

Gambar 4. 2 Antarmuka Halaman Awal 

Menu santri pada halaman awal pada gambar 4.2 ini berfungsi sebagai menu 

pendukung yang didalamnya berisi menu-menu yang menampilkan data santri 

dalam proses belajar pada TPA Al-Mutazam. Halaman data santri dapat dilihat pada 

gambar 4.3. Halaman data santri ini dibuat berdasarkan rancangan antarmuka pada 

gambar 3.18. 
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Gambar 4. 3 Antarmuka Halaman data santri pada user 

Berdasarkan rancangan antarmuka pada gambar 3.19 maka dibuatlah 

halaman data santri iQ’ro dapat dilihat pada gambar 4.4. Berdasarkan rancangan 

antarmuka pada gambar 3.20 maka dibuatlah halaman data santri Al-Qur’an dapat 

dilihat pada gambar 4.5.  

 

Gambar 4. 4 Antarmuka Halaman data santri iQ’ro pada user 
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Gambar 4. 5 Antarmuka Halaman data santri Al-Qur’an pada user 

Menu hafalan berfungsi untuk mengakses halaman data hafalan, 

berdasarkan rancangan antarmuka pada gambar 3.21 maka dibuatlah halaman data 

hafalan dapat dilihat pada gambar 4.6. Menu pengajar berfungsi untuk mengakses 

halaman data pengajar. Berdasarkan rancangan antarmuka pada gambar 3.22 maka 

dibuatlah halaman data pengajar dapat dilihat pada gambar 4.7.  

 

Gambar 4. 6 Antarmuka Halaman santri Al-Qur’an pada user 
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Gambar 4. 7 Antarmuka Halaman data pengajar pada user 

Menu spp berfungsi untuk mengakses halaman data spp, halaman 

pembayaran spp dapat dilihat pada gambar 4.8. Halaman pembayaran SPP dibuat 

berdasarkan rancangan antarmuka pada gambar 3.22. 

 

Gambar 4. 8 Antarmuka Halaman data pembayaran pada user 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman login pada gambar 3.24 makan 

dibuatlah halaman login pada Gambar 4.9. Pengajar harus melakukan login terlebih 

dahulu untuk manipulasi data santri. Saat pengguna akan login, pastikan 

pengajar/admin harus memiliki username dan password. Jika username dan 

password benar, maka aplikasi akan menampilkan halaman utama, sedangkan jika 

username dan password salah maka akan muncul validasi jika username dan 

password yang dimasukan salah. Pengajar harus melalui proses login terlebih 
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dahulu untuk mengoperasikan aplikasi. Gambaran antarmuka login dapat dilihat 

pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 9 Antarmuka Halaman Login 

 

Gambar 4. 10 Antarmuka Halaman Login Saat Username/Password  Salah 

4.1.2.2 Halaman Utama  

Antarmuka halaman utama merupakan tampilan halaman admin setelah 

melakukan login, dimana terdapat menu-menu yang dapat admin akses untuk 

memanipulasi data. Halaman utama ini dibuat berdasarkan rancanga antarmuka 

halaman utama pada gambar 3.25. Terdapat menu-menu yang ada pada halaman 

utama. Seperti menu Santri dan Laporan. menu santri terdapat submenu data santri, 

santri iQ’ro, dan santri Al-Qur’an dapat dilihat pada gambar 4.12. sedangkan pada 

menu Laporan terdapat submenu yang berfungsi sebagai mencetak laporan dan 

mencari data laporan yang ingin dicetak submenu tersebut diantaranya data santri, 
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raport hafalan, raport santri iQ’ro, raport santri Al-Qur’an, dan laporan pembayaran 

SPP dapat dilihat pada gambar 4.13. Gambaran halaman utama dapat dilihat pada 

Gambar 4.11.  

 

Gambar 4. 11 Antarmuka Halaman Utama Setelah Login 

 

Gambar 4. 12 Antarmuka Menu Santri pada admin 

Menu santri memiliki submenu data santri, data santri iQ’ro, dan data santri 

Al-Qur’an dimana menu-menu tersebut memiliki fungsional tambah data dan 

manipulasi data seperti, ubah, dan hapus. Berbeda dengan menu santri pada 

halaman awal yang hanya berfungsi untuk menampilkan data. 
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Gambar 4. 13 Antarmuka Menu Laporan pada Halaman Admin 

4.1.2.3 Halaman Data Santri Pada Admin 

 

Gambar 4. 14 Antarmuka Halaman Daftar Data Santri 

Berdasarkan rancangan antarmuka data santri admin pada gambar 3.26, 

Maka dibuat halaman data santri admin. Hasil halaman data santri dapat dilihat 

gambar 4.14. Antarmuka halaman data santri merupakan halaman yang 

menampilkan seluruh data santri yang tercatat oleh admin/pengajar. Didalam data 

santri terdapat biodata santri TPA Al-Mutazam. Admin dapat menambah data dan 

mengelola data santri seperti menambah data, menghapus data, dan mengubah data. 

Pada halaman data santri seperti pada Gambar 4.14 terdapat menu bantuan yaitu 

menu paging page, tambah data, menu ubah, menu details, dan menu hapus. Berikut 

adalah gambaran ketika menu tambah data, menu ubah, menu details, dan menu 

hapus di klik atau terjadi action. Gambar tampilan menu tambah data bisa dilihat 
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pada Gambar 4.15, menu ubah pada Gambar 4.16, menu hapus pada Gambar 4.17, 

dan menu detail pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4. 15 Antarmuka Halaman Tambah Data Santri 

 

Gambar 4. 16 Antarmuka Halaman Ubah Data Santri 
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Gambar 4. 17 Antarmuka Halaman Hapus Data Santri 

 

Gambar 4. 18 Antarmuka Halaman Hapus Data Santri 

  

4.1.2.4 Halaman Data Santri IQ’ro pada Admin 
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Gambar 4. 19 Antarmuka Halaman Daftar Data Santri IQ’ro 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman santri IQ’ro pada gambar 3.31, 

maka dibuatlah halaman data santri iQ’ro yang dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

Antarmuka halaman data santri iQ’ro merupakan halaman yang menampilkan 

seluruh data hasil ngaji santri iQ’ro yang dimasukan oleh admin/pengajar. Admin 

dapat menambah data  dan mengelola data santri iQ’ro seperti menghapus data, dan 

mengubah data. Pada halaman data santri iQ’ro seperti pada Gambar 4.19 terdapat 

menu bantuan yaitu menu paging page, search, tambah data, menu ubah, menu 

details, dan menu hapus. Search yang berfungsi untuk membantu mencari data 

berdasarkan nama santri yang dipilih. Berikut adalah gambaran ketika menu tambah 

data, menu ubah, menu details, dan menu hapus di klik atau terjadi action. Gambar 

tampilan menu tambah data bisa dilihat pada Gambar 4.20, menu ubah pada 

Gambar 4.21, menu hapus pada Gambar 4.22, dan menu detail pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4. 20 Antarmuka Halaman Tambah Data Santri IQ’ro 

Pada halaman tambah data santri iQ’ro terdapat dropdownlist jilid yang berfungsi 

untuk menampilkan data halaman pada dropdownlist halaman. Pada halaman 

tambah data santri iQ’ro terdapat dropdownlist lain yang berfungsi untuk 

mempermudah admin dalam input data. 
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Gambar 4. 21 Antarmuka Halaman Ubah Data Santri IQ’ro 

 

Gambar 4. 22 Antarmuka Halaman Hapus Data Santri IQ’ro 

 

Gambar 4. 23 Antarmuka Halaman Detail Data Santri IQ’ro 
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4.1.2.5 Halaman Data Santri Al-Qur’am pada Admin 

 

Gambar 4. 24 Antarmuka Halaman Daftar Data Santri Al-Qur’am 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman santri Al-Qur’an pada gambar 

3.36, maka dibuatlah halaman data santri Al-Qur’an yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.24. Antarmuka halaman data santri Al-Qur’an merupakan halaman yang 

menampilkan seluruh data hasil ngaji santri Al-Qur’an yang dimasukan oleh 

admin/pengajar. Admin dapat mengelola data santri Al-Qur’an seperti menambah 

data, menghapus data, dan mengubah data. Pada halaman data santri Al-Qur’an 

seperti pada Gambar 4.24 terdapat menu bantuan yaitu menu paging page, search, 

tambah data, menu ubah, menu details, dan menu hapus. Search yang berfungsi 

untuk membantu mencari data berdasarkan nama santri yang dipilih. Berikut adalah 

gambaran ketika menu tambah data, menu ubah, menu details, dan menu hapus di 

klik atau terjadi action. Gambar tampilan menu tambah data bisa dilihat pada 

Gambar 4.25, menu ubah pada Gambar 4.26, menu hapus pada Gambar 4.27, dan 

menu detail pada Gambar 4.28. 



85 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 Antarmuka Halaman Tambah Data Santri Al-Qur-an 

Pada halaman tambah data santri Al-Qur’an terdapat dropdownlist surat 

awal dan surat akhir yang berfungsi untuk menampilkan data ayat pada 

dropdownlist ayat awal dan ayat akhir. Pada halaman tambah data santri Al-Qur’an 

terdapat dropdownlist lain yang berfungsi untuk mempermudah admin dalam input 

data. 

 

Gambar 4. 26 Antarmuka Halaman Ubah Data Santri Al-Qur’an 
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Gambar 4. 27 Antarmuka Halaman Hapus Data Santri Al-Qur’an 

 

Gambar 4. 28 Antarmuka Halaman Detail Data Santri Al-Qur’an 

4.1.2.6 Halaman Data Hafalan Santri pada Admin 

 

Gambar 4. 29 Antarmuka Halaman Daftar Data Hafalan Santri 
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Berdasarkan rancangan antarmuka halaman hafalan santri pada gambar 

3.41, maka dibuatlah halaman hafalan santri yang dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

Antarmuka halaman data santri Al-Qur’an merupakan halaman yang menampilkan 

seluruh data hasil ngaji santri Al-Qur’an yang dimasukan oleh admin/pengajar. 

Admin dapat mengelola data santri Al-Qur’an seperti menambah data, menghapus 

data, dan mengubah data. Pada halaman data santri Al-Qur’an seperti pada Gambar 

4.29, terdapat menu bantuan yaitu menu paging page, search, tambah data, menu 

ubah, menu details, dan menu hapus. Search yang berfungsi untuk membantu 

mencari data berdasarkan nama santri yang dipilih. Berikut adalah gambaran ketika 

menu tambah data, menu ubah, menu details, dan menu hapus di klik atau terjadi 

action. Gambar tampilan menu tambah data bisa dilihat pada Gambar 4.30, menu 

ubah pada Gambar 4.31, menu hapus pada Gambar 4.32, dan menu detail pada 

Gambar 4.33. 

 

Gambar 4. 30 Antarmuka Halaman Tambah Data Hafalan Santri 

Pada halaman tambah data santri Al-Qur’an terdapat dropdownlist surat 

awal dan surat akhir yang berfungsi untuk menampilkan data ayat pada 

dropdownlist ayat awal dan ayat akhir. Pada halaman tambah data santri Al-Qur’an 

terdapat dropdownlist lain yang berfungsi untuk mempermudah admin dalam input 

data. 
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Gambar 4. 31 Antarmuka Halaman Ubah Data Santri Al-Qur’an 

 

Gambar 4. 32 Antarmuka Halaman Hapus Data Santri Al-Qur’an 

 

Gambar 4. 33 Antarmuka Halaman Detail Data Santri Al-Qur’an 
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4.1.2.7 Halaman Data Pengajar Pada Admin 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman pengajar pada gambar 3.46, 

maka dibuatlah halaman pengajar. Halaman pengajar merupakan halaman yang 

yang menampilkan data pengajar yang ada/ yang terdata pada TPA Al-Mutazam. 

Pada halaman ini terdapat menu-menu pembantu yang memiliki fungsional masing-

masing, diataranya tambah data, ubah, hapus, dan ditail yang diubah dalam sebuah 

icon. Berikut adalah gambaran ketika menu tambah data, menu ubah, menu details, 

dan menu hapus di klik atau terjadi action. Gambar tampilan menu tambah data bisa 

dilihat pada Gambar 4.35, menu ubah pada Gambar 4.37, menu hapus pada Gambar 

4.38, dan menu detail pada Gambar 4.39, halaman data pengajar dapat dilihat pada 

gambar 4.34. 

 

Gambar 4. 34 Antarmuka Halaman Data Pengajar Pada Admin 
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Gambar 4. 35 Antarmuka Halaman Tambah Data Pengajar dan Regristasi 

Pada halaman tambah data pengajar terdapat button registrasi yang berfungsi ketika 

pengajar belum memiliki akses email dan password untuk login ke dalam website. 

Setelah registrasi maka email pengajar akan tampil pada dropdownlist email admin 

dapat menambah data pengajar yang akan ditampilkan pada halaman data pengajar. 

Menu register dapat dilihat pada gambar 4.36. 

 

Gambar 4. 36 Antarmuka Halaman Registrasi Email dan Password Pengajar 
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Gambar 4. 37 Antarmuka Halaman Ubah Data Pengajar 

  

 

Gambar 4. 38 Antarmuka Halaman Ditail Data Pengajar 
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Gambar 4. 39 Antarmuka Halaman Hapus Data Pengajar 

4.1.2.8 Halaman Data Pembayaran SPP pada Admin 

 

Gambar 4. 40 Antarmuka Halaman Data Pembayaran SPP 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman pembayaran SPP pada gambar 

3.51, maka dibuatlah halaman pembayaran SPP. Hasil halaman pembayaran SPP 

dapat dilihat pada Gambar 4.40. Antarmuka halaman data pembayaran SPP 

merupakan halaman yang menampilkan seluruh data pembayaran SPP yang 

dimasukan oleh admin/pengajar. Admin dapat mengelola data pembayaran SPP 

seperti menambah data, menghapus data, dan mengubah data. Pada halaman data 

pembayaran SPP seperti pada Gambar 4.40, terdapat menu bantuan yaitu menu 

paging page, tambah data, menu ubah, menu details, dan menu hapus. Berikut 

adalah gambaran ketika menu tambah data, menu ubah, menu details, menu 

hapus,dan menu print  di klik atau terjadi action. gambar tampilan menu tambah 
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data bisa dilihat pada gambar 4.41, menu ubah pada gambar 4.42, menu hapus pada 

gambar 4.43, menu detail pada gambar 4.44, dan menu print pada gambar 4.45. 

 

Gambar 4. 41 Antarmuka Halaman Tambah Data Pembayaran SPP 

Pada halaman tambah data santri Al-Qur’an terdapat dropdownlist bulan 

yang berfungsi untuk menampilkan data bulan. 

 

Gambar 4. 42 Antarmuka Halaman Ubah  Data Pembayaran SPP 
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Gambar 4. 43 Antarmuka Halaman Hapus Data Pembayaran SPP 

 

Gambar 4. 44 Antarmuka Halaman Detail Data Pembayaran SPP 

 

Gambar 4. 45 Antarmuka Print Bukti Pembayaran SPP 
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4.1.2.9 Halaman Menu Laporan pada Admin 

 

Gambar 4. 46 Antarmuka Halaman Laporan Santri IQ’ro 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman raport santri IQ.ro pada gambar 

3.56, maka dibuatlah halaman raport santri IQ’ro yang dapat dilihat pada Gambar 

4.46. Antarmuka halaman raport santri IQ’ro merupakan halaman yang 

menampilkan data santri IQ’ro yang dimasukan oleh admin/pengajar. Terdapat 

menu bantuan dropdownlist santri dan date range. Admin/pengajar memilih nama 

santri dalam range waktu tertentu untuk menampilkan data qiroah, setelah itu 

pengajar dapat melakukan pencetakan data santri yang dipilih. Tampilan data santri 

IQ’ro yang dipilih dan akan dicetak pada halaman raport santri IQ’ro dapat dilihat 

pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4. 47 Print data Santri IQ’ro 
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Gambar 4. 48 Antarmuka Halaman Laporan Santri Al-Qur’an 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman raport santri Al-Qur’an pada 

gambar 3.57, maka dibuatlah halaman raport santri Al-Qur’an yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.46. Antarmuka halaman raport santri Al-Qur’am merupakan 

halaman yang menampilkan data santri Al-Qur’an yang dimasukan oleh 

admin/pengajar. Terdapat menu bantuan dropdownlist santri dan date range. 

Admin/pengajar memilih nama santri dalam range waktu tertentu untuk 

menampilkan data qiroah, setelah itu pengajar dapat melakukan pencetakan data 

santri yang dipilih. Tampilan data santri Al-Qur’an yang dipilih dan akan dicetak 

pada halaman raport santri Al-Qur’an dapat dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4. 49 Print data Santri Al-Qur’an 
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Gambar 4. 50 Antarmuka Halaman Laporan Hafalan santri 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman raport hafalan santri pada 

gambar 3.58, maka dibuatlah halaman raport hafalan santri dapat dilihat pada 

Gambar 4.46. Antarmuka halaman raport hafalan santri merupakan halaman yang 

menampilkan data hafalan santri yang dimasukan oleh admin/pengajar. Terdapat 

menu bantuan dropdownlist santri dan date range. Admin/pengajar memilih nama 

santri dalam range waktu tertentu untuk menampilkan data qiroah, setelah itu 

pengajar dapat melakukan pencetakan data santri yang dipilih. Tampilan data 

hafalan santri yang dipilih dan akan dicetak pada halaman raport hafalan santri 

dapat dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4. 51 Print data Hafalan Santri 
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Gambar 4. 52 Antarmuka Halaman Laporan Pembayaran SPP 

Berdasarkan rancangan antarmuka halaman pembayara SPP pada gambar 

3.59, maka dibuatlah halaman pembayaran SPP dapat dilihat pada Gambar 4.46. 

Antarmuka halaman pembayaran spp merupakan halaman yang menampilkan data 

pembayaran spp oleh santri yang dimasukan oleh admin/pengajar. Terdapat menu 

bantuan date range. Admin/pengajar memasukan range waktu tertentu untuk 

menampilkan data pembayaran, setelah itu pengajar dapat melakukan pencetakan 

data pembayaran SPP. Tampilan data pembayaran SPP yang dipilih dan akan 

dicetak pada halaman raport santri IQ’ro dapat dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4. 53 Print data Pembayaran SPP 
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4.2  Pengujian Sistem 

Pengujian website TPA Al-Mutazam menggunakan pengujian black box 

testing yaitu mencoba semua halaman website berserta fungsional masing-masing 

menu yang yang ada didalamnya. Pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya 

kesalahan fungsi yang ada pada sistem. Hasil pengujian sebagai berikut. 

Tabel 4. 16 Hasil Pengujian Website 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

1 Button 

Login pada 

halaman 

masuk 

 

Pengajar 

masuk 

kedalam 

halaman login 

admin 

 

[√ ] Berhasil 

 

2 Login 

dengan 

email dan 

password 

setelah 

melakukan 

regristrasi 

 

Pengajar 

masuk 

kedalam 

website 

sebagai admin 

 

[√ ] Berhasil 

 

3 Menu data 

santri pada 

menu 

dropdown 

santri 

 

Menampilkan 

halaman data 

santri  

[√ ] Berhasil 
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4 Button 

tambah data 

santri pada 

halaman 

data santri 

 
Menampilkan 

halaman 

tambah data 

santri 
 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

5 Button ubah 

pada 

halaman 

data santri 

 
Menampilkan 

halaman ubah 

data santri 

 

[√ ] Berhasil 

6 Button ditail 

pada 

halaman 

data santri 

 
Menampilkan 

halaman ditail 

data santri 
 

[√ ] Berhasil 

 

7 Button 

hapus pada 

halaman 

data santri 

 
Menampilkan 

halaman 

hapus data 

santri 

 

[√ ] Berhasil 

 

8 Menu data 

santri IQ’ro 

pada menu 

dropdown 

santri 

 

Menampilkan 

halaman data 

santri IQ’ro  

[√ ] Berhasil 
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9 Button cara 

berdasarkan 

nama santri 

pada 

halaman 

santri IQ’ro 

 
Menampilkan 

data santri 

yang 

dipilih/dicari 

pada halaman 

santri IQ’ro 

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

10 Button 

tambah data 

santri pada 

halaman 

data santri 

IQ’ro 

 
Menampilkan 

halaman 

tambah data 

santri IQ’ro 

 

[√ ] Berhasil 

 

11 Button ubah 

pada 

halaman 

data santri 

IQ’ro 

 
Menampilkan 

halaman ubah 

data santri 

IQ’ro 

 

[√ ] Berhasil 

 

12 Button ditail 

pada 

halaman 

data santri 

IQ’ro 

 
Menampilkan 

halaman ditail 

data santri 

IQ’ro 

 

[√ ] Berhasil 
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13 Button 

hapus pada 

halaman 

data santri 

IQ’ro 

 
Menampilkan 

halaman 

hapus data 

santri IQ’ro 

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

14 Menu data 

santri Al-

Qur’an pada 

menu 

dropdown 

santri 

 

Menampilkan 

halaman data 

santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

15 Button cara 

berdasarkan 

nama santri 

pada 

halaman 

santri Al-

Qur’an 

 
Menampilkan 

data santri 

yang 

dipilih/dicari 

pada halaman 

santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 
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16 Button 

tambah data 

santri pada 

halaman 

data santri 

Al-Qur’an 

 
Menampilkan 

halaman 

tambah data 

santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

17 Button ubah 

pada 

halaman 

data santri 

Al-Qur’an 

 
Menampilkan 

halaman ubah 

data santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

18 Button ditail 

pada 

halaman 

data santri 

Al-Qur’an 

 
Menampilkan 

halaman ditail 

data santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

20 Button 

hapus pada 

halaman 

data santri 

Al-Qur’an 

 
Menampilkan 

halaman 

hapus data 

santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

21 Menu  

hafalan 

santri pada 

navbar  

 

Menampilkan 

halaman data 

hafalan santri   

[√ ] Berhasil 
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22 Button cara 

berdasarkan 

nama santri 

pada 

halaman 

hafalan 

santri 

 
Menampilkan 

data santri 

yang 

dipilih/dicari 

pada halaman 

hafalan santri  

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

23 Button 

tambah data 

santri pada 

halaman 

data hafalan 

santri  

 
Menampilkan 

halaman 

tambah data 

hafalan santri  

 

[√ ] Berhasil 

 

24 Button ubah 

pada 

halaman 

data hafalan 

santri  

 
Menampilkan 

halaman ubah 

data hafalan 

santri  

 

[√ ] Berhasil 

 

25 Button ditail 

pada 

halaman 

 
Menampilkan 

halaman ditail 

data hafalan 

santri  

 

[√ ] Berhasil 
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data hafalan 

santri  

26 Button 

hapus pada 

halaman 

data hafalan 

santri 

 
Menampilkan 

halaman 

hapus data 

hafalan santri  

 

[√ ] Berhasil 

 

27 Menu  

pengajar 

santri pada 

navbar  

 

Menampilkan 

halaman data 

hafalan santri   

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

28 Button 

tambah data 

pengajar 

pada 

halaman 

data 

pengajar  

 
Menampilkan 

halaman 

tambah data 

pengajar  

 

[√ ] Berhasil 

 

29 Button 

regristrasi 

pengajar 

pada 

halaman 

 

Menampilkan 

halaman 

registrasi  

 

[√ ] Berhasil 
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tambah data 

pengajar 

30 Button 

regristrasi 

pada 

halaman 

regristasi 

pengajar 

 

Menampilkan 

email pada 

halaman 

tambah data 

pengajar 

 

[√ ] Berhasil 

 

31 Button ditail 

pada 

halaman 

data 

pengajar 

 
Menampilkan 

halaman ditail 

data pengajar 
 

[√ ]Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

32 Button 

hapus pada 

halaman 

data 

pengajar 

 
Menampilkan 

halaman 

hapus data 

pengajar 

 

[√ ]Berhasil 

 

33 Button ubah 

pada 

halaman 

data 

pengajar 

 
Menampilkan 

halaman ubah 

data pengajar 

 

[√ ] Berhasil 
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34 Menu  SPP 

pada navbar   

Menampilkan 

halaman 

pembayaran 

SPP santri  

 

[√ ] Berhasil 

 

35 Button ditail 

pada 

halaman 

pembayaran 

SPP 

 
Menampilkan 

halaman ditail 

pembayaran 

SPP  

[√ ]Berhasil 

 

36 Button 

hapus pada 

halaman 

pembayaran 

SPP 

 
Menampilkan 

halaman 

hapus 

pembayaran 

SPP 

 

[√ ]Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

37 Button ubah 

pada 

halaman 

pembayaran 

SPP 

 
Menampilkan 

halaman ubah 

pembayaran 

SPP 
 

[√ ] Berhasil 

 

38 Button ubah 

pada 

halaman 

pembayaran 

SPP 

 
Menampilkan 

halaman ubah 

pembayaran 

SPP 
 

[√ ] Berhasil 
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39 Button 

tambah data 

pengajar 

pada 

halaman 

pembayaran 

SPP 

 
Menampilkan 

halaman 

tambah 

pembayaran 

SPP 

 

[√ ] Berhasil 

 

40 Menu data 

santri pada 

navbar 

dropdown 

Laporan  

Menampilkan 

halaman cetak 

data santri 

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 

41 Menu raport 

santri IQ’ro 

pada navbar 

dropdown 

Laporan  

Menampilkan 

halaman 

raport santri 

IQ’ro 

 

[√ ] Berhasil 
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42 Dropdown 

nama santri 

dan range 

date input 

pada 

halaman 

raport santri 

IQ’ro 

 Menampilkan 

data santri 

IQro yang 

dipilih 

berdasarkan 

range date 

yang 

dimasukan 

 

[√ ] Berhasil 

 

43 Button print 

pada 

halaman 

raport santri 

IQ’ro 

 

Menampilkan 

halaman cetak 

data santri 

IQ’ro  

[√ ] Berhasil 

 

41 Menu raport 

santri Al-

Qur’an 

dropdown 

Laporan  

Menampilkan 

halaman 

raport santri 

Al-Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 
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42 Dropdown 

nama santri 

dan range 

date input 

pada 

halaman 

raport santri 

Al-Qur’an 

 Menampilkan 

data santri Al-

Qur’an yang 

dipilih 

berdasarkan 

range date 

yang 

dimasukan 

 

[√ ] Berhasil 

 

43 Button print 

pada 

halaman 

raport santri 

Al-Qur’an 

 

Menampilkan 

halaman cetak 

data santri Al-

Qur’an 

 

[√ ] Berhasil 

 

44 Menu raport 

hafalan 

santri pada 

navbar 

dropdown 

Laporan 

 

Menampilkan 

halaman 

raport hafalan 

santri  

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 
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45 Dropdown 

nama santri 

dan range 

date input 

pada 

halaman 

raport 

hafalan 

santri  

 Menampilkan 

data hafalan 

santri yang 

dipilih 

berdasarkan 

range date 

yang 

dimasukan 

 

[√ ] Berhasil 

 

46 Button print 

pada 

halaman 

raport 

hafalan 

santri  

 

Menampilkan 

halaman cetak 

data hafalan 

santri 
 

[√ ] Berhasil 

 

47 Menu 

laporan 

pembayaran 

SPP pada 

navbar 

dropdown 

Laporan 

 

Menampilkan 

halaman 

laporan 

pembayaran 

SPP 

 

[√ ] Berhasil 

 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 
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48 Range date 

input pada 

halaman 

raport 

hafalan 

santri 

 
Menampilkan 

data 

pembayaran 

SPP 

berdasarkan 

range date 

yang 

dimasukan 

 

[√ ] Berhasil 

 

49 Button print 

pada 

halaman 

pembayaran 

SPP 

 

Menampilkan 

halaman cetak 

data 

pembayaran 

SPP 

 

[√ ] Berhasil 

 

50 Login 

dengan 

password 

dan email 

benar 

 

Menampilkan 

halaman 

utama 

 

[√ ] Berhasil 

 

51 Login 

dengan 

password 

dan email 

benar 

 

Menampilkan 

validasimessa

ge bahwa 

password dan 

email salah 

 

[√ ] Berhasil 

No Kasus Uji Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Status 
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52 Memasukan 

huruf pada 

textbox 

nomor 

 

Tidak bisa 

memasukan 

huruf pada 

textbox nomor 

 

[√ ] Berhasil 

 

58 Menekan 

button 

simpan 

tanpa 

mengisi data 
 

Menampilkan 

validasimesag

e bahwa ada 

yang belum di 

isi  

[√ ] Berhasil 

 

59 Mencetak 

laporan 

tanpa 

mencari 

berdasarkan 

date range 

 

Menampilkan 

halaman cetak 

laporan 

dengan data 

kosong 

 

[√ ] Berhasil 
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4.3 Pembahasan 

Dari pengujian perangkat lunak dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menyimpan dan mengolah data santri seperti data hasil ngaji santri iq’ro, 

ngaji al-qur’an, hafalan, dan data pembayaran SPP. 

2. Menampilkan data santri seperti data hasil ngaji iq’ro, ngaji al-qur’an, 

hafalan, dan data pembayaran SPP. 

3. Menampilkan pencarian data hasil ngaji iq’ro santri yang dicari 

berdasarkan nama satri. 

4. Menampilkan pencarian data hasil ngaji santri al-qur’an berdasarkan 

nama santri. 

5. Menampilkan data hasil menghafal santri berdasarkan nama santri. 

6. Mencari dan mencetak data hasil ngaji dan hafalan berdasarkan nama 

dalam date range yang dipilih. 

7. Mencari dan mencetak data pembayaran SPP berdasarkan date range 

yang dimasukan 

8. Mencetak bukti pembayaran SPP berdasarkan santri yang telah 

melakukan pembayaran SPP. 

 


