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4.1 Analisis Sistem  

 Analisis sistem pada perancangan prototype sistem monitoring mentoring 

AAI akan diuraikan pada sub bab di bawah ini, sebagai berikut: 

4.1.1 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara yang telah 

dilakukan, diperoleh beberapa masalah yang menjadi keluhan. Data transkip 

wawancara dapat dilihat pada halaman khusus lampiran yaitu Lampiran 1 tentang  

Lembar Hasil Wawancara. Hasil dari proses wawancara tersebut di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Peserta AAI: 

 Hasil analisis melalui proses wawancara pada peserta AAI diperoleh 

inti permasalahan seperti:  

a. Penyampaian informasi baik pengumuman nilai dan berita melalui 

mading terkadang kurang begitu efektif karena kertas yang ditempel 

di madding kadang terlepas atau kusam. Selain itu juga dengan 

banyaknya nama mahasiswa yang berjumlah ratusan, membuat peserta 

bingung pada proses pencarian.  

b. Pada pertemuan perdana, peserta terkadang merasa kurang 

mendapatkan informasi lengkap tentang biodata asisten. Sehingga 

peserta kesulitan apabila ingin menghubungi asisten tersebut. 

c. Kurang terorganisir beberapa fanpage dari AAI yang kurang 

terupdate, sehingga membuat mahasiswa bingung dalam mencari situs 

resmi AAI itu sendiri. 
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d. Belum adanya sistem untuk penilaian terhadap asisten dan penilaian 

terhadap kegiatan AAI yang sudah berjalan, sehingga mahasiswa 

belum bisa menyampaikan kritik dan saran terhadap kegiatan AAI itu 

sendiri.  

  Saran: 

a. Perlu dibuatnya sebuah situs resmi khusus AAI yang dapat diakses 

secara online melalui smartphone dan komputer, sehingga pencarian 

informasi-informasi tentang daftar nilai peserta dan berita mengenai 

AAI bisa tersampaikan secara cepat dan efisien.  

b. Perlu ditambahkan informasi lengkap tentang biodata mengenai 

asisten pengampu, sehingga komunikasi antara peserta dan asisten 

bisa berjalan dengan lancar. 

c. Perlu dibuatnya fitur khusus untuk menyampaikan kritik dan saran 

serta fungsi untuk penilaian asisten seperti sistem polling atau 

kuesioner. Sehingga masukan-masukan serta saran dari peserta dapat 

tersampaikan. Selain itu juga diharapkan rangkaian kegiatan AAI 

untuk periode selanjutnya bisa tetap berkembang menjadi lebih baik 

lagi. 

2. Asisten dan BKP AAI: 

 Hasil analisis melalui proses wawancara pada Asisten dan BKP AAI 

diperoleh inti permasalahan seperti: 

a. Belum maksimalnya proses pendistribusian nilai, presensi dan laporan 

kegiatan dari asisten kepada pihak BKP AAI.  

b. Laporan kegiatan harian masih dikirim secara manual oleh asisten 

pada satu penanggungjawab asisten yang berupa hardcopy kemudian 

diserahkan kepada BKP AAI.  

c. Belum adanya fungsi perhitungan otomatis untuk asisten dalam proses 

perhitungan hasil ujian AAI. Sehingga perhitungan menjadi kurang 

efektif jika menggunakan manual, terlebih apabila jumlah mahasiswa 

cukup banyak.  
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  Saran: 

a. Perlu dibuatnya fitur pengiriman nilai, presensi dan laporan kegiatan 

rutin secara terkomputerisasi. Sehingga proses tersebut bisa berjalan 

dengan maksimal.  

b. Perlu dibuatnya fitur untuk mengirimkan laporan kegiatan harian AAI 

dari asisten kepada BKP serta dosen pembimbing AAI. 

c. Perlu dibuatnya fitur perhitungan otomatis bagi asisten untuk proses 

menghitung total rekap hasil ujian dari masing-masing peserta. 

3. Dosen Pembimbing AAI : 

 Hasil analisis melalui proses wawancara kepada Dosen AAI diperoleh 

inti permasalahan seperti: 

a. Dosen pembimbing AAI belum bisa memantau hasil kegiatan AAI 

dari tiap masing-masing asisten. Hal itu dikarenkan belum adanya 

sistem yang memudahkan proses monitoring yang dilakukan dosen 

terkait proses pelaporan aktifitas kegiatan mengajar oleh tiap asisten 

secara berkala. 

b. Proses pendistribusian nilai dan presensi dari asisten kepada dosen 

masih kurang maksimal, dikarenakan masih dilakukan dengan proses 

manual. 

Saran: 

a. Perlu dibuatnya sistem yang memiliki fungsi untuk proses monitoring  

kegiatan untuk dosen, sehingga dosen dapat memantau perkembangan 

kegiatan yang dilakukan asisten tiap berkala. 

b. Perlu dibuatnya fitur pengiriman nilai dan presensi dari asisten kepada 

dosen secara online, sehingga lebih efektif. 

4.1.2 Identifikasi Pengguna 

  Pada proses perancangan Prototype Sistem Monitoring Mentoring AAI ini 

memiliki beberapa identifikasi pengguna yaitu BKP, Mahasiswa, Asisten dan 
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Dosen Pembimbing AAI. Masing-masing pengguna akan dikelompokan menjadi 

dua definisi, antara lain sebagai definisi sistem dan definisi nyata. 

a. Identifikasi pengguna dalam definisi nyata: 

1. BKP adalah seseorang yang bertindak sebagai admin untuk melakukan 

manajemen Sistem Monitoring Mentoring AAI dan bertugas 

mengkordinasikan seluruh asisten. 

2. Mahasiswa adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi FTI aktif yang 

sedang mengikuti kegiatan AAI. 

3. Asisten adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang dipilih serta 

ditugaskan untuk melakukan proses kegiatan bimbingan AAI terhadap 

mahasiswa atau mahasiswi FTI semester awal. 

4. Dosen Pembimbing AAI adalah seorang penanggung jawab kegiatan 

yang bertugas mengampu dan mengawasi beberapa asisten dalam kegiatan 

AAI.  

b. Identifikasi pengguna dalam definisi sistem:  

1. BKP adalah Seseorang yang bertindak sebagai admin yang memiliki hak 

akses penuh untuk mengontrol semua aktifitas di dalam Sistem Monitoring 

Mentoring AAI. 

2. Mahasiswa adalah Seseorang yang memiliki hak akses, namun hak akses 

tersebut terbatas. Penjabaran hak akses dari mahasiswa akan dijabarkan 

dalam daftar kebutuhan fungsionalitas pada penjelasan selanjutnya. 

3. Asisten adalah Seseorang yang memiliki hak akses, namun hak akses 

tersebut terbatas. Penjabaran hak akses dari asisten akan dijabarkan dalam 

daftar kebutuhan fungsionalitas pada penjelasan selanjutnya. 

4. Dosen Pembimbing AAI adalah Seseorang yang memiliki hak akses, 

namun hak akses tersebut terbatas. Penjabaran hak akses dari dosen 

pembimbing AAI juga akan dijabarkan dalam daftar kebutuhan 

fungsionalitas pada penjelasan selanjutnya. 

4.1.3 Kebutuhan Fungsionalitas 
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  Pada proses ini, ditentukan fungsionalitas apa saja yang diinginkan oleh 

para stakeholder atau pihak yang terkait AAI, serta apa saja yang dibutuhkan oleh 

sistem untuk menunjang dan mendukung kinerja dalam kegiatan AAI. 

 Kebutuhan Fungsionalitas pada perancangan Prototype Sistem Monitoring 

Mentoring AAI ini akan dijabarkan pada Tabel 4.1 mengenai Tabel Kebutuhan 

Fungsionalitas Sistem Monitoring Mentoring di bawah ini.  

Tabel 4.1 Tabel Kebutuhan Fungsionalitas Sistem Monitoring Mentoring AAI 

KEBUTUHAN FUNGSIONALITAS SETIAP ACTOR 

1. BKP 

Fungsionalitas Proses Input Hasil Output 

a. BKP dapat mengelola profil  Input data profil Informasi profil BKP 

b. BKP dapat mengelola daftar 

mahasiswa  

Input daftar mahasiswa Informasi daftar mahasiswa 

c. BKP dapat mengelola daftar asisten Input daftar asisten Informasi daftar asisten 

d. BKP dapat mengelola berita Input isi berita Informasi berita 

e. BKP dapat mengelola kuesioner Input isi pertanyaan 

kuesioner 

Informasi hasil kuesioner 

f. BKP dapat melihat kritik & saran - Informasi isi kritik &saran 

dari mahasiswa 

g. BKP dapat mengelola daftar dosen Input daftar dosen Informasi daftar dosen 

h. BKP dapat mengelola pengumuman Input pengumuman Informasi pengumuman 

2. MAHASISWA 

Fungionalitas Proses Input Proses Output 

a. Mahasiswa dapat mengelola profil Input data profil  Informasi profil mahasiswa 
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Fungionalitas Proses Input Proses Output 

b. Mahasiswa dapat melihat presensi - Informasi laporan presensi 

dari asisten 

c. Mahasiswa dapat melihat profil asisten 

pembimbing 

- Informasi biodata asisten 

pembimbing 

d. Mahasiswa dapat melihat berita - Informasi berita 

e. Mahasiswa dapat melihat hasil ujian - Informasi hasil ujian dari 

asisten 

f. Mahasiswa dapat melihat pengumuman 

tugas 

- Informasi pengumuman 

tugas dari asisten 

g. Mahasiswa dapat mengirim tugas Input laporan tugas Informasi hasil tugas dari 

asisten 

h. Mahasiswa dapat mengisi kuesioner Input Kuesioner - 

i. Mahasiswa dapat mengisi kritik &saran Input kritik dan saran - 

j. Mahasiswa dapat melihat laporan 

shalat harian 

- Informasi laporan shalat 

harian dari asisten  

k. Mahasiswa dapat melihat laporan 

hafalan do’a harian 

- Informasi laporan hafalan 

do’a dari asisten 

l. Mahasiswa dapat melihat laporan 

hafalan Qur’an 

- Informasi laporan hafalan 

Qur’an dari asisten 

m. Mahasiswa dapat melihat laporan 

tilawah 

- Informasi laporan tilawah 

dari asisten 

n. Mahasiswa dapat mengirim laporan 

proyek sosial 

Input laporan proyek 

sosial 

History upload laporan 

proyek sosial 

3. ASISTEN 

Fungionalitas Proses Input Proses Output 

a. Asisten dapat mengelola profil Input data profil asisten Informasi profil asisten 
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Fungionalitas Proses Input Proses Output 

b. Asisten dapat mengelola hasil ujian Input laporan hasil ujian Informasi hasil ujian 

mahasiswa 

c. Asisten dapat mengelola tugas Input isi tugas AAI Informasi pengumuman 

tugas  

d. Asisten dapat mengelola presensi 

mahasiswa 

Input laporan presensi Informasi laporan presensi 

mahasiswa 

e. Asisten dapat mengelola laporan daftar 

kegiatan harian AAI 

Input isi laporan kegiatan 

harian AAI 

Informasi laporan kegiatan 

harian AAI 

f. Asisten dapat mengelola laporan shalat 

mahasiswa 

Input isi laporan shalat 

mahasiswa 

Informasi laporan shalat 

mahasiswa 

g. Asisten dapat mengelola laporan 

hafalan do’a mahasiswa 

Input isi laporan hafalan 

do’a mahasiswa 

Informasi laporan hafalan 

do’a mahasiswa 

h. Asisten dapat mengelola laporan 

hafalan Qur’an mahasiswa 

Input isi laporan hafalan 

surat mahasiswa 

Informasi laporan hafalan 

surat mahasiswa 

i. Asisten dapat melihat hasil penilaian 

kuesioner dari mahasiswa 

- Informasi hasil penilaian 

kuesioner dari mahasiswa 

j. Asisten dapat mengelola laporan 

tilawah mahasiswa 

Input isi laporan tilawah 

mahasiswa 

Informasi laporan tilawah 

mahasiswa 

k. Asisten dapat melihat laporan proyek 

sosial mahasiswa 

- Informasi laporan proyek 

sosial dari mahasiswa 

l. Asisten dapat melihat laporan tugas 

dari mahasiswa 

- Informasi daftar laporan 

tugas dari mahasiswa 

 

4. DOSEN 

Fungsionalitas Proses Input Hasil Output 

a. Dosen dapat mengelola profil Input data profil Dosen Informasi profil Dosen 
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Fungionalitas Proses Input Proses Output 

b. Dosen dapat melihat rekap daftar 

pertemuan harian 

- Informasi laporan daftar 

pertemuan harian dari 

asisten 

c. Dosen dapat melihat Presensi 

Mahasiswa 

- Informasi laporan presensi 

mahasiswa dari asisten 

d. Dosen dapat melihat laporan shalat 

harian mahasiswa 

- Informasi laporan shalat 

mahasiswa dari asisten 

e. Dosen dapat melihat profil asisten - Informasi profil asisten 

f. Dosen dapat melihat laporan hafalan 

do’a mahasiswa 

- Informasi laporan hafalan 

do’a mahasiswa dari asisten 

g. Dosen dapat melihat laporan hafalan 

Qur’an mahasiswa 

- Informasi laporan hafalan 

ayat mahasiswa dari asisten 

h. Dosen dapat melihat laporan hasil ujian 

mahasiswa dari asisten 

- Informasi laporan hasil 

ujian dari asisten  

i. Dosen dapat melihat laporan tilawah 

mahasiswa 

- Informasi laporan tilawah 

mahasiswa dari asisten 

j. Dosen dapat melihat laporan proyek 

sosial mahasiswa 

- Informasi laporan proyek 

sosial mahasiswa dari 

asisten 

   

 

4.2 Perancangan Prototype 

 Perancangan Prototype Sistem Monitoring Mentoring AAI yang dibangun 

ini bersifat object oriented (berorientasi objek) dengan menggunakan UML 

(Unified Modelling Languange) sebagai bahasa pemodelan.  

 UML ini diterapkan untuk menspesifikasikan sistem, mengkomunikasikan 

apa yang diperlukan oleh sistem dan bagaimana sistem tersebut direalisasikan. 
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Diagram UML yang digunakan pada sistem ini yaitu Use Case Diagram dan 

Activity Diagram. 

4.2.1  Use Case Diagram  

 Perancangan Use Case Diagram berfungsi untuk menggambarkan 

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem yang dilihat dari perspektif 

pengguna di luar sistem. Use Case Diagram digunakan untuk mempresentasikan 

interaksi yang terjadi antara actor dengan proses atau sistem.  

Dalam perancangan Use Case Diagram ini terdapat empat actor yaitu 

BKP, Mahasiswa, Asisten dan Dosen pembimbing. Sesuai dengan daftar tabel 

kebutuhan fungsionalitas yang terdapat pada Tabel 4.1 di halaman sebelumnya 

dapat dihitung bahwa BKP mempunyai 8 Use case, Mahasiswa mempunyai 14 

Use case, Asisten mempunyai 12 Use case, serta Dosen pembimbing mempunyai 

10 Usecase.  

Jumlah Use Case dari masing-masing actor akan digambarkan melalui 

Gambar 4.1 mengenai Use Case Diagram Prototype Sistem Monitoring 

Mentoring di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.1 Use Case Diagram Prototype Sistem Monitoring Mentoring 
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 Pada Gambar 4.1 di halaman sebelumnya, merupakan Use Case Diagram 

proses yang dilakukan oleh BKP, Mahasiswa, Asisten serta Dosen dalam 

rancangan Prototype Sistem Monitoring Mentoring AAI pada prototype awal. 

Gambar Use Case dari masing-masing actor tersebut kemudian akan dijabarkan 

secara detail dengan gambar alur proses pada pembahasan sub bab tentang activity 

diagram di bawah ini.  

4.2.2 Activity Diagram 

 Activity Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan urutan alur proses 

kerja sistem yang dilakukan oleh actor dalam hal ini yaitu BKP, Mahasiswa, 

Asisten serta Dosen Pembimbing pada perancangan prototype sistem monitoring 

mentoring. Rincian activity diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

4.2.2.1  Activity Diagram BKP 

 Activity Diagram BKP merupakan rancangan alur proses tentang apa yang 

dilakukan oleh BKP pada perancangan prototype sistem. Alur proses tersebut 

akan digambarkan melalui rancangan activity diagram berikut ini.  

a. Activity Diagram Mengelola Profil  

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Mengelola Profil BKP   
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 Pada Gambar 4.2 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengelola profil BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses mengelola profil yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu manajemen profil, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

profil milik BKP. Proses selanjutnya, BKP dapat mengubah isi biodata dan 

password apabila diperlukan. Setelah biodata dan password telah diubah, proses 

berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan.  

b.  Activity Diagram Mengelola Daftar Mahasiswa  

  Proses mengelola daftar mahasiswa yang dilakukan oleh BKP pada 

activity diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar 

mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Menambah Daftar Mahasiswa  

Pada Gambar 4.3 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

daftar mahasiswa oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen 

daftar mahasiswa, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar 

mahasiswa. Proses selanjutnya, BKP dapat menambahkan daftar seluruh 

mahasiswa AAI. Setelah daftar mahasiswa ditambahkan, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Mengubah Daftar Mahasiswa 

Pada Gambar 4.4 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

daftar mahasiswa oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen 

daftar mahasiswa, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar 

mahasiswa. Proses selanjutnya, BKP dapat mengubah daftar seluruh mahasiswa 

AAI. Setelah daftar mahasiswa diubah, proses berikutnya menekan tombol save 

untuk menyimpan hasil ubah daftar mahasiswa. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Menghapus Daftar Mahasiswa 
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Pada Gambar 4.5 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menghapus daftar mahasiswa oleh BKP pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu manajemen daftar mahasiswa, maka sistem akan menampilkan halaman 

manajemen daftar mahasiswa. Proses selanjutnya, BKP dapat menghapus daftar 

mahasiswa AAI. Checklist nama mahasiswa yang akan dihapus, kemudian tekan 

tombol hapus untuk menghapus nama mahasiswa yang dipilih. 

c.  Activity Diagram Mengelola Daftar Asisten   

  Activity diagram mengelola daftar asisten merupakan urutan proses yang 

dilakukan oleh BKP dalam mengelola daftar seluruh asisten AAI. Proses tersebut 

yaitu menambah, mengubah, serta menghapus isi daftar asisten. Fungsi lainnya 

yang dilakukan BKP pada proses ini yaitu menambah daftar peserta didik untuk 

dikelompokan pada masing-masing asisten AAI. Rincian ke empat proses tersebut 

dapat dilihat pada gambar activity diagram di bawah ini. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Menambah Daftar Asisten 

Pada Gambar 4.6 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

daftar asisten oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 
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yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen daftar 

asisten, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar asisten. 

 Proses selanjutnya, BKP dapat menambahkan daftar seluruh asisten AAI. 

Setelah daftar asisten ditambahkan, proses berikutnya menekan tombol save untuk 

menyimpan data. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Mengubah Daftar Asisten 

Pada Gambar 4.7 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

daftar asisten oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen daftar 

asisten, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar asisten. 

Proses selanjutnya, BKP dapat mengubah daftar seluruh asisten AAI. Setelah 

daftar asisten diubah, proses berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan 

hasil ubah daftar asisten. 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Menghapus Daftar Asisten 

Pada Gambar 4.8 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar asisten oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen daftar 

asisten, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar asisten. 

Proses selanjutnya, BKP dapat menghapus daftar asisten AAI. Checklist nama 

asisten yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus nama 

asisten yang dipilih. 
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Gambar 4.9 Activity Diagram Menambah Daftar Peserta Didik Asisten 

Pada Gambar 4.9 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

daftar peserta didik asisten oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu 

manajemen daftar asisten, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

daftar asisten. Proses selanjutnya, BKP memilih fungsi tambah peserta untuk 

menambahkan daftar peserta didik tiap-tiap asisten. Setelah daftar peserta 

ditambahkan ke dalam tiap kelompok masing-masing asisten, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.10 Activity Diagram Melihat Daftar Peserta Didik Asisten 

Pada Gambar 4.10 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

daftar peserta didik asisten oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu 

manajemen daftar asisten, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

daftar asisten. Proses selanjutnya, BKP memilih fungsi lihat peserta didik tiap 

asisten untuk melihat seluruh daftar peserta. 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Menghapus Daftar Peserta Didik Asisten 
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Pada Gambar 4.11 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menghapus daftar peserta didik asisten oleh BKP pada rancangan prototype 

awal. Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu manajemen daftar asisten, maka sistem akan menampilkan halaman 

manajemen daftar asisten. Proses selanjutnya, BKP memilih fungsi hapus untuk 

menghapus daftar peserta didik tiap asisten. 

d.  Activity Diagram Mengelola Berita 

 Activity diagram mengelola berita merupakan proses yang dilakukan oleh 

BKP dalam mengelola berita. Proses tersebut yaitu menambah, mengubah, serta 

menghapus isi daftar berita. Rincian ketiga proses tersebut dapat dilihat pada 

Gambar  Activity Diagram mengelola berita  di bawah ini. 

 

        Gambar 4.12 Activity Diagram Menambah Berita 

Pada Gambar 4.12 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

berita oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses yang 

dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen berita, maka 

sistem akan menampilkan halaman manajemen berita. Proses selanjutnya, BKP 

dapat menambahkan daftar berita. Setelah daftar berita ditambahkan, proses 

berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan data. 
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 Gambar 4.13 Activity Diagram Mengubah Isi Berita 

Pada Gambar 4.13 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

berita oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses yang 

dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen berita, maka 

sistem akan menampilkan halaman manajemen berita. Proses selanjutnya, BKP 

dapat mengubah daftar berita. Setelah daftar berita diubah, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Menghapus Daftar Berita 
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Pada Gambar 4.14 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menghapus daftar berita oleh BKP pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu manajemen berita, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

berita. Proses selanjutnya, BKP memilih tombol hapus untuk menghapus berita. 

e.  Activity Diagram Mengelola Kuesioner 

 Activity diagram mengelola kuesioner merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh BKP 

dalam mengelola pertanyaan kuesioner. Pertanyaan kuesioner tersebut berisi 

tentang penilaian untuk kinerja asisten yang nantinya akan diisi oleh peserta AAI. 

Proses-proses yang dilakukan BKP dalam mengelola kuesioner yaitu 

menambah, mengubah, serta menghapus isi kuesioner. Fungsi lain yang ada pada 

proses kelola kuesioner ini yaitu terdapat sub menu indikator kuesioner yang 

berisi skala  untuk mengukur seberapa besar tanggapan positif dan negatif dari  

kinerja asisten selama kegiatan mentoring berlangsung . Rincian penjabaran dari 

proses tersebut dapat dilihat pada gambar activity diagram di bawah ini. 

 

Gambar 4.15 Activity Diagram Menambah Daftar Pertanyaan Kuesioner 
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Pada Gambar 4.15 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menambah daftar pertanyaan kuesioner oleh BKP pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan 

membuka menu manajemen kuesioner, maka sistem akan menampilkan halaman 

manajemen kuesioner. Proses selanjutnya, BKP dapat menambahkan daftar 

pertanyaan kuesioner. Setelah daftar pertanyaan ditambahkan, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Mengubah Daftar Pertanyaan Kuesioner 

Pada Gambar 4.16 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

daftar pertanyaan kuesioner oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu 

manajemen kuesioner, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

kuesioner. Proses selanjutnya, BKP dapat mengubah daftar pertanyaan kuesioner. 

Setelah daftar pertanyaan diubah, proses berikutnya menekan tombol save untuk 

menyimpan data. 
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Gambar 4.17 Activity Diagram Menghapus Daftar Pertanyaan Kuesioner 

Pada Gambar 4.17 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar pertanyaan kuesioner oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu 

manajemen kuesioner, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

kuesioner. Proses selanjutnya, BKP menekan tombol hapus untuk menghapus 

pertanyaan kuesioner. 

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Menambah Daftar Skala Indikator Kuesioner 
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Pada Gambar 4.18 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menambah daftar skala indikator kuesioner oleh BKP pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan 

membuka menu indikator kuesioner, maka sistem akan menampilkan halaman 

indikator kuesioner. Proses selanjutnya, BKP dapat menambahkan daftar indikator 

pertanyaan kuesioner. Setelah daftar indikator pertanyaan ditambahkan, proses 

berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Menghapus Daftar Skala Indikator Kuesioner 

Pada Gambar 4.19 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar indikator pertanyaan kuesioner oleh BKP pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu indikator kuesioner, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

kuesioner. Proses selanjutnya, BKP menekan tombol hapus untuk menghapus 

indikator kuesioner. 

f.  Activity Diagram Melihat Kritik dan Saran 

Activity diagram mengelola kritik dan saran merupakan proses yang 

dilakukan oleh BKP dalam melihat hasil komentar kritik dan saran yang dikirim 

oleh mahasiswa tentang kegiatan AAI. Proses yang dilakukan oleh BKP dalam 

mengelola kritik dan saran dapat dilihat pada gambar activity diagram di halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.20 Activity Diagram Melihat Kritik dan Saran 

Pada Gambar 4.20 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

kritik dan saran oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen kritik dan 

saran, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen kritik dan saran. 

Proses selanjutnya, BKP memilih tombol fungsi lihat komentar daftar kritik dan 

saran untuk melihat isi komentar. 

g. Activity Diagram Mengelola Daftar Dosen 

 Activity diagram mengelola daftar dosen merupakan proses yang 

dilakukan oleh BKP dalam mengelola data daftar dosen pembimbing AAI. Proses 

tersebut yaitu menambah, mengubah dan menghapus daftar dosen, menambah 

daftar asisten dosen serta menghapus daftar asisten dosen. Fitur lain yang dapat 

dilakukan oleh BKP dalam proses ini yaitu dapat me-reset login dosen. Fitur reset 

login ini digunakan apabila dosen tersebut lupa password, apabila diperlukan 

BKP nantinya akan membantu untuk memberikan password baru untuk kemudian 

dosen tersebut bisa mengakses halamannya kembali. Rincian proses tersebut dapat 

dilihat pada gambar activity diagram di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.21 Activity Diagram Menambah Daftar Dosen 

Pada Gambar 4.21 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

daftar dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen daftar 

dosen, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar dosen. Proses 

selanjutnya, BKP dapat menambahkan daftar seluruh dosen AAI. Setelah daftar 

dosen AAI ditambahkan, proses berikutnya menekan tombol save untuk 

menyimpan data. 

 

Gambar 4.22 Activity Diagram Mengubah Daftar Dosen 
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Pada Gambar 4.22 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengubah daftar dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu manajemen daftar dosen, maka sistem akan menampilkan halaman 

manajemen daftar dosen. Proses selanjutnya, BKP dapat mengubah daftar dosen. 

Setelah daftar dosen diubah, proses berikutnya menekan tombol save untuk 

menyimpan data. 

 

Gambar 4.23 Activity Diagram Menghapus Daftar Dosen 

Pada Gambar 4.23 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen daftar 

dosen, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar dosen. Proses 

selanjutnya, BKP menekan tombol fungsi hapus untuk menghapus daftar dosen 

yang ingin dihapus. 
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Gambar 4.24 Activity Diagram Menambah Asisten Dosen 

Pada Gambar 4.24 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

daftar asisten dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen 

daftar dosen, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar dosen. 

Proses selanjutnya, BKP dapat menambahkan daftar seluruh asisten dosen AAI 

dengan tombol tambah asisten dosen. Setelah daftar asisten dosen AAI 

ditambahkan, proses berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.25 Activity Diagram Melihat Asisten Dosen 
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Pada Gambar 4.25 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses melihat daftar asisten dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu daftar dosen, maka sistem akan menampilkan halaman daftar seluruh dosen. 

Proses selanjutnya, BKP memilih tombol fungsi lihat asisten dosen untuk melihat 

detail asisten masing-masing dosen. 

 

Gambar 4.26 Activity Diagram Menghapus Asisten Dosen 

Pada Gambar 4.26 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar asisten dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu daftar dosen, 

maka sistem akan menampilkan halaman daftar seluruh dosen. Proses selanjutnya, 

BKP memilih tombol fungsi lihat asisten dosen untuk melihat detail asisten 

masing-masing dosen. Kemudian tekan tombol hapus untuk menghapus untuk 

menghapus nama asisten yang ingin dihapus. 
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Gambar 4.27 Activity Diagram Mengubah Login Dosen 

Pada Gambar 4.27 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

login dosen oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu daftar dosen, maka 

sistem akan menampilkan halaman daftar seluruh dosen. Proses selanjutnya, BKP 

memilih tombol fungsi ubah login untuk merubah akses login dosen. 

h.  Activity Diagram Mengelola Pengumuman  

 Activity diagram mengelola kuesioner merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh BKP 

dalam mengelola pengumuman. Pengumuman tersebut yang nantinya akan 

dikirim ke halaman mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat melihat pengumuman 

yang berkaitan dengan AAI dengan mudah dan efisien. 

Proses-proses yang dilakukan BKP dalam mengelola pengumuman yaitu 

menambah, mengubah, serta menghapus isi pengumuman. Ketiga proses tersebut 

akan di gambarkan melalui activity diagram di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.28 Activity Diagram Menambah Pengumuman 

Pada Gambar 4.28 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

daftar pengumuman oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen 

pengumuman, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar 

pengumuman. Proses selanjutnya, BKP dapat menambahkan isi pengumuman 

dengan tombol tambah pengumuman. Proses berikutnya menekan tombol save 

untuk menyimpan data hasil tambah pengumuman. 

 

Gambar 4.29 Activity Diagram Mengubah Isi Pengumuman 
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Pada Gambar 4.29 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengubah daftar pengumuman oleh BKP pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka 

menu manajemen pengumuman, maka sistem akan menampilkan halaman 

manajemen daftar pengumuman. Proses selanjutnya, BKP dapat mengubah isi 

pengumuman dengan tombol ubah pengumuman. Proses berikutnya menekan 

tombol save untuk menyimpan data hasil ubah pengumuman. 

 

Gambar 4.30 Activity Diagram Menghapus Daftar Pengumuman 

Pada Gambar 4.30 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar pengumuman oleh BKP pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan BKP tersebut yaitu dengan membuka menu manajemen 

pengumuman, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen daftar 

pengumuman. Proses selanjutnya, BKP menekan tombol fungsi hapus untuk 

menghapus daftar pengumuman. 

4.2.2.2  Activity Diagram Mahasiswa 

Activity Diagram Mahasiswa merupakan rancangan alur proses tentang 

bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa pada perancangan prototype 
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sistem monitoring mentoring. Alur proses tersebut akan digambarkan melalui 

rancangan activity diagram di bawah ini.  

a. Activity Diagram Mengelola Profil 

Activity diagram melihat presensi merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam mengelola profil. Gambar activity diagram mengelola profil 

mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.31 di bawah ini. 

 

Gambar 4.31 Activity Diagram Mengelola Profil 

Pada Gambar 4.31 di atas, merupakan activity diagram proses mengelola 

profil mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

mengelola profil yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka 

menu profil, maka sistem akan menampilkan halaman profil milik mahasiswa. 

Proses selanjutnya, mahasiswa dapat mengubah isi biodata dan password apabila 

diperlukan. Setelah biodata dan password telah diubah, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan. 

b. Activity Diagram Melihat Presensi 

Activity diagram melihat presensi merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh 
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mahasiswa dalam melihat presensi. Gambar activity diagram melihat presensi 

dapat dilihat pada Gambar 4.32 di bawah ini. 

 

Gambar 4.32 Activity Diagram Melihat Presensi 

Pada Gambar 4.32 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

presensi oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu laporan 

kegiatan, maka sistem akan menampilkan sub menu rekap laporan kegiatan. 

Proses selanjutnya mahasiswa memilih menu presensi, maka akan muncul 

halaman rekap presensi mahasiswa tersebut. 

c. Activity Diagram Melihat Profil Asisten Pembimbing 

  Activity diagram melihat profil asisten pembimbing merupakan alur proses 

dalam perancangan prototype sistem, mengenai bagaimana proses yang dilakukan 

oleh mahasiswa dalam melihat biodata asisten pembimbing kelompok. 

 

Gambar 4.33 Activity Diagram Melihat Profil Asisten Pembimbing  
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Pada Gambar 4.33 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses melihat biodata asisten pembimbing oleh mahasiswa pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu 

dengan membuka menu profil, maka sistem akan menampilkan halaman profil 

mahasiswa tersebut. Proses selanjutnya mahasiswa memilih menu asisten 

pembimbing, maka akan muncul pop-up biodata asisten dari mahasiswa tersebut. 

d. Activity Diagram Melihat Berita 

  Activity diagram melihat berita merupakan alur proses dalam perancangan 

prototype mengenai bagiamana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 

melihat berita mengenai AAI. 

 

Gambar 4.34 Activity Diagram Melihat Berita 

Pada Gambar 4.34 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

berita oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu home, maka 

sistem akan menampilkan halaman daftar berita. 

e. Activity Diagram Melihat Hasil Ujian 

  Activity diagram melihat hasil ujian merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem mengenai bagaimana proses yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam melihat laporan hasil ujian AAI. Untuk melihat alur prosesnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.35 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.35 Activity Diagram Melihat Hasil Ujian 

Pada Gambar 4.35 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

hasil ujian oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu hasil ujian, 

maka sistem akan menampilkan halaman hasil ujian mahasiswa tersebut. 

f. Activity Diagram Melihat Pengumuman Tugas 

  Activity diagram melihat pengumuman tugas merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem mengenai bagaimana proses yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam melihat pengumuman tugas dari asisten pembimbing. 

 

Gambar 4.36 Activity Diagram Melihat Pengumuman Tugas 

Pada Gambar 4.36 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

pengumuman tugas oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan 
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alur proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu 

asisten pengampu, maka sistem akan menampilkan sub menu asisten pengampu. 

Proses selanjutnya mahasiswa memilih menu pengumuman tugas, maka akan 

muncul halaman informasi isi pengumuman tugas. 

g. Activity Diagram Mengirim Tugas 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengirim 

laporan tugas dari asisten pembimbing. Activity diagram tersebut dapat lihat pada 

Gambar 4.37 di bawah ini. 

 

Gambar 4.37 Activity Diagram Mengirim Tugas 
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Pada Gambar 4.37 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengirim laporan tugas oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka 

menu asisten pengampu, maka sistem akan menampilkan sub menu pengumuman 

tugas. Proses selanjutnya mahasiswa memilih fungsi upload tugas untuk 

mengirimkan laporan tugas. 

h. Activity Diagram Mengisi Kuesioner 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengisi 

kuesioner untuk penilaian asisten pembimbing. Activity diagram tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.38 di bawah ini. 

 

Gambar 4.38 Activity Diagram Mengisi Kuesioner 

Pada Gambar 4.38 di atas, merupakan activity diagram proses mengisi 

kuesioner oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses 

yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu asisten 

pengampu, maka sistem akan menampilkan sub menu isi polling asisten. Proses 

selanjutnya mahasiswa mengisi kuesioner penilaian, apabila kuesioner sudah 

terisi. Proses berikutnya menekan tombol submit untuk mengirim. 
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i. Activity Diagram Mengisi Kritik dan Saran 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengisi kritik 

dan saran sebagai penyampaian aspirasi sekaligus penilaian yang berkaitan 

dengan rangkaian kegiatan AAI. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.39 di bawah ini. 

 

Gambar 4.39 Activity Diagram Mengisi Kritik dan Saran 

Pada Gambar 4.39 di atas, merupakan activity diagram proses mengisi 

kritik dan saran oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu kritik 

dan saran, maka sistem akan menampilkan halaman kritik dan saran. Proses 

selanjutnya mahasiswa mengisi komentar pada kolom yang telah disediakan. 

Proses terakhir, tekan tombol post untuk mengirimkan isi komentar. 

j. Activity Diagram Melihat Laporan Shalat Harian 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melihat rekap 

shalat harian selama rangkaian kegiatan AAI. Activity diagram melihat laporan 

shalat tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.40 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.40 Activity Diagram Melihat Laporan Shalat Harian 

Pada Gambar 4.40 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan shalat harian oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu 

laporan kegiatan, maka sistem akan menampilkan drop down menu laporan 

kegiatan. Proses selanjutnya mahasiswa memilih sub menu rekap shalat harian, 

maka akan muncul halaman rekap shalat mahasiswa tersebut. 

k. Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Doa 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melihat rekap 

laporan hafalan doa selama rangkaian kegiatan AAI. Activity diagram tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.41 di bawah ini. 

 

 Gambar 4.41 Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Doa 
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l. Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Qur’an 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melihat rekap 

laporan hafalan surat dalam Al-Qur’an selama rangkaian kegiatan AAI. Activity 

diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.42 di bawah ini. 

 

Gambar 4.42 Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Qur’an 

Pada Gambar 4.42 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan hafalan surah Al-Qur’an oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka 

menu laporan kegiatan, maka sistem akan menampilkan drop down menu laporan 

kegiatan. Proses selanjutnya mahasiswa memilih sub menu rekap hafalan qur’an, 

maka akan muncul halaman rekap hafalan mahasiswa tersebut. 

m.  Activity Diagram Melihat Laporan Tilawah 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melihat rekap 

laporan tilawah harian. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.43 

di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.43 Activity Diagram Melihat Laporan Tilawah 

Pada Gambar 4.43 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan tilawah oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu laporan 

kegiatan, maka sistem akan menampilkan drop down menu laporan kegiatan. 

Proses selanjutnya mahasiswa memilih sub menu rekap tilawah, maka akan 

muncul halaman rekap tilawah mahasiswa tersebut. 

n. Activity Diagram Mengirim Laporan Proyek Sosial 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengirim 

laporan proyek sosial kegiatan AAI. Laporan proyek sosial tersebut hanya dikirim 

oleh 1 perwakilan dari kelompok tersebut. File tersebut nantinya akan dikirimkan 

ke halaman asisten dan dosen pembimbing AAI untuk diperiksa. Activity diagram 

mengirim laporan proyek sosial tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.44 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.44 Activity Diagram Mengirim Laporan Proyek Sosial 

Pada Gambar 4.44 di atas, merupakan activity diagram mengirim laporan 

proyek sosial oleh mahasiswa pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan membuka menu laporan 

kegiatan, maka sistem akan menampilkan drop down menu laporan kegiatan. 

Proses selanjutnya mahasiswa memilih sub menu rekap laporan proyek sosial, 

maka akan muncul halaman rekap proyek sosial. Kemudian pilih tombol fungsi 

tambah untuk melampirkan file proyek, lalu tekan tombol submit untuk 

mengirimkan laporan file proyek sosial. 

4.2.2.3  Activity Diagram Asisten 

Activity Diagram Asisten merupakan rancangan alur proses tentang 

bagaimana proses yang dilakukan oleh asisten pada perancangan prototype sistem 

monitoring mentoring. Alur proses tersebut akan digambarkan melalui rancangan 

activity diagram di halaman selanjutnya.  
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a. Activity Diagram Mengelola Profil 

   Activity diagram mengelola profil merupakan alur proses dalam 

perancangan prototype sistem tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh 

asisten dalam mengelola profil. Gambar activity diagram mengelola profil asisten 

dapat dilihat pada Gambar 4.45 di bawah ini. 

 

Gambar 4.45 Activity Diagram Mengelola Profil Asisten 

Pada Gambar 4.45 di atas, merupakan activity diagram proses mengelola 

profil asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses mengelola 

profil yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu profil, maka 

sistem akan menampilkan halaman profil milik asisten yang bersangkutan. Proses 

selanjutnya, asisten dapat mengubah isi biodata dan password apabila diperlukan. 

Setelah biodata dan password telah diubah, proses berikutnya menekan tombol 

save untuk menyimpan. 

b. Activity Diagram Mengelola Hasil Ujian  

  Proses mengelola hasil ujian yang dilakukan oleh asisten pada activity 

diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar nilai ujian 

mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6 di halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.46 Activity Diagram Menambah Nilai Mahasiswa 

Pada Gambar 4.46 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan nilai mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu hasil 

ujian, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen hasil ujian. Proses 

selanjutnya, asisten dapat menekan tombol fungsi tambah nilai untuk 

menginputkan nilai masing-masing mahasiswa yang diampu. Setelah nilai 

berhasil diinput, proses berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan data 

nilai. 

 

Gambar 4.47 Activity Diagram Mengubah Nilai Mahasiswa 
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Pada Gambar 4.47 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengubah laporan nilai mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype 

awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan 

membuka menu hasil ujian, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen 

hasil ujian. Proses selanjutnya, asisten dapat menekan tombol fungsi ubah nilai 

untuk mengubah nilai masing-masing mahasiswa yang diampu. Setelah nilai 

berhasil diubah, proses berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan data 

nilai yang diubah. 

 

Gambar 4.48 Activity Diagram Menghapus Nilai Mahasiswa 

Pada Gambar 4.48 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

laporan nilai mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu hasil 

ujian, maka sistem akan menampilkan halaman manajemen hasil ujian. Proses 

selanjutnya, asisten menekan tombol fungsi hapus nilai untuk menghapus nilai 

masing-masing mahasiswa yang diampu. 

c. Activity Diagram Mengelola Tugas  

  Proses mengelola tugas yang dilakukan oleh asisten pada activity 

diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus isi tugas. Rincian tiga 

proses tersebut dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.49 Activity Diagram Menambah Tugas 

Pada Gambar 4.49 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan tugas mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu 

“Mahasiswa AAI”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Mahasiswa 

AAI”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu pengumuman tugas untuk 

kemudian menginputkan daftar tugas kepada mahasiswa yang diampu. Setelah 

tugas berhasil diinput, proses berikutnya menekan tombol save untuk menyimpan 

daftar tugas. 

 

Gambar 4.50 Activity Diagram Mengubah Isi Tugas 
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Pada Gambar 4.50 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengubah laporan tugas mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype 

awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan 

membuka menu “Mahasiswa AAI”, maka sistem akan menampilkan drop down 

menu “Mahasiswa AAI”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu 

pengumuman tugas untuk kemudian mengubah daftar tugas kepada mahasiswa 

yang diampu. Setelah tugas berhasil diubah, proses berikutnya menekan tombol 

save untuk menyimpan daftar tugas yang diubah. 

 

Gambar 4.51 Activity Diagram Menghapus Daftar Tugas 

Pada Gambar 4.51 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

daftar laporan tugas oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu “Mahasiswa 

AAI”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Mahasiswa AAI”. 

Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu pengumuman tugas untuk 

kemudian dapat menghapus daftar tugas. 

d. Activity Diagram Mengelola Presensi 

  Proses mengelola presensi yang dilakukan oleh asisten pada activity 

diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar presensi 
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mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar-gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.52 Activity Diagram Menambah Presensi Mahasiswa 

Pada Gambar 4.52 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan presensi mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap presensi 

untuk kemudian menginputkan daftar laporan kehadiran mahasiswa yang diampu. 

Setelah laporan kehadiran berhasil diinput, proses berikutnya menekan tombol 

save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.53 Activity Diagram Mengubah Presensi Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.53 di atas, merupakan activity diagram proses 

mengubah laporan presensi mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype 

awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan 

membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down 

menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap 

presensi untuk kemudian dapat mengubah daftar laporan kehadiran mahasiswa 

yang diampu. Setelah laporan kehadiran berhasil diubah, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data perubahan. 

 

Gambar 4.54 Activity Diagram Menghapus Presensi Mahasiswa 
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  Pada Gambar 4.54 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menghapus laporan presensi mahasiswa oleh asisten pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub 

menu rekap presensi untuk kemudian dapat menghapus daftar laporan kehadiran 

mahasiswa yang diampu. 

e. Activity Diagram Mengelola Laporan Kegiatan 

  Proses mengelola laporan kegiatan yang dilakukan oleh asisten pada 

activity diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar laporan 

kegiatan harian AAI. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.55 Activity Diagram Menambah Laporan Kegiatan Harian AAI 

Pada Gambar 4.55 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan kegiatan harian oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu 
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“Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Laporan 

Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan kegiatan 

untuk kemudian menginputkan daftar laporan kegiatan harian AAI. Setelah 

laporan kegiatan harian berhasil diinput, proses berikutnya menekan tombol save 

untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.56 Activity Diagram Mengubah Laporan Kegiatan Harian AAI 

Pada Gambar 4.56 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan kegiatan harian oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu 

“Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Laporan 

Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan kegiatan 

untuk kemudian mengubah daftar laporan kegiatan harian AAI. Setelah laporan 

kegiatan harian berhasil diubah, proses berikutnya menekan tombol save untuk 

menyimpan data perubahan. 
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Gambar 4.57 Activity Diagram Menghapus Laporan Kegiatan Harian AAI 

Pada Gambar 4.57 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan kegiatan harian oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu 

“Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Laporan 

Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan kegiatan 

untuk kemudian menghapus daftar laporan kegiatan harian AAI.  

f. Activity Diagram Mengelola Laporan Shalat 

  Proses mengelola laporan shalat yang dilakukan oleh asisten pada activity 

diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar laporan shalat 

harian mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.58, 

4.59, 4.60 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.58 Activity Diagram Menambah Laporan Shalat Harian 

Pada Gambar 4.58 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan shalat harian mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan 

shalat untuk kemudian menginputkan daftar laporan shalat harian mahasiswa. 

Setelah laporan shalat berhasil diinput, proses berikutnya menekan tombol save 

untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.59 Activity Diagram Mengubah Laporan Shalat Mahasiswa 



76 

 

Pada Gambar 4.59 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses mengubah laporan shalat harian mahasiswa oleh asisten pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub 

menu rekap laporan shalat untuk kemudian mengubah daftar laporan shalat harian 

mahasiswa. Setelah laporan shalat berhasil diubah, proses berikutnya menekan 

tombol save untuk menyimpan data perubahan. 

 

Gambar 4.60 Activity Diagram Menghapus Laporan Shalat 

Pada Gambar 4.60 di atas, merupakan activity diagram proses menghapus 

laporan shalat harian mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan 

shalat untuk kemudian menghapus daftar laporan shalat harian mahasiswa.  
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g. Activity Diagram Mengelola Laporan Do’a 

  Proses mengelola laporan do’a yang dilakukan oleh asisten pada activity 

diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar laporan hafalan 

do’a mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 4.61 Activity Diagram Menambah Laporan Hafalan Do’a Mahasiswa 

Pada Gambar 4.61 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan hafalan do’a mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan 

hafalan do’a untuk kemudian menginputkan daftar laporan do’a harian 

mahasiswa. Setelah laporan hafalan do’a berhasil diinput, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.62 Activity Diagram Mengubah Laporan Hafalan Do’a Mahasiswa 

Pada Gambar 4.62 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

laporan hafalan do’a harian mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype 

awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan 

membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down 

menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap 

laporan hafalan do’a untuk kemudian mengubah daftar laporan hafalan do’a 

harian mahasiswa. Setelah laporan hafalan berhasil diubah, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data perubahan. 
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Gambar 4.63 Activity Diagram Menghapus Laporan Hafalan Do’a Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.63 di atas, merupakan activity diagram proses 

menghapus laporan hafalan do’a harian mahasiswa oleh asisten pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub 

menu rekap laporan hafalan do’a untuk kemudian menghapus daftar laporan 

hafalan do’a harian mahasiswa tersebut. 

h. Activity Diagram Mengelola Laporan Hafalan Qur’an 

  Proses mengelola laporan hafalan Qur’an yang dilakukan oleh asisten 

pada activity diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus laporan 

hafalan Qur’an mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.64, 4.65, 4.66 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.64 Activity Diagram Menambahkan Daftar Hafalan Qur’an Mahasiswa 

Pada Gambar 4.64 di atas, merupakan activity diagram proses menambah 

laporan hafalan Qur’an mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan 

hafalan Qur’an untuk kemudian menginputkan daftar laporan hafalan surah 

mahasiswa. Setelah laporan hafalan surah berhasil diinput, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.65 Activity Diagram Mengubah Laporan Hafalan Qur’an Mahasiswa 

Pada Gambar 4.65 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

laporan hafalan Qur’an mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan 

hafalan Qur’an untuk kemudian mengubah daftar laporan hafalan Qur’an 

mahasiswa. Setelah laporan hafalan berhasil diubah, proses berikutnya menekan 

tombol save untuk menyimpan data perubahan. 
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Gambar 4.66 Activity Diagram Menghapus Laporan Hafalan Qur’an Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.66 di atas, merupakan activity diagram proses 

menghapus laporan hafalan Qur’an mahasiswa oleh asisten pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub 

menu rekap laporan hafalan Qur’an untuk kemudian menghapus daftar laporan 

hafalan Qur’an mahasiswa tersebut. 

i. Activity Diagram Melihat Hasil Kuesioner 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh asisten dalam melihat laporan 

kuesioner hasil penilaian mahasiswa terhadap asisten. Activity diagram tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.67 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.67 Activity Diagram Melihat Hasil Kuesioner 

   Pada Gambar 4.67 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

hasil kuesioner oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu “Mahasiswa 

AAI”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Mahasiswa AAI”. 

Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu hasil kuesioner untuk kemudian 

melihat hasil penilian kinerja asisten dari mahasiswa. 

j. Activity Diagram Mengelola Laporan Tilawah 

  Proses mengelola laporan hafalan Qur’an yang dilakukan oleh asisten 

pada activity diagram ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus laporan 

tilawah mahasiswa. Rincian tiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.68 Activity Diagram Menambah Laporan Tilawah Mahasiswa 
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Pada Gambar 4.68 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses menambah laporan tilawah mahasiswa oleh asisten pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub 

menu rekap laporan tilawah untuk kemudian menginputkan daftar laporan tilawah 

harian mahasiswa. Setelah laporan tilawah berhasil diinput, proses berikutnya 

menekan tombol save untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.69 Activity Diagram Mengubah Laporan Tilawah Mahasiswa 

Pada Gambar 4.69 di atas, merupakan activity diagram proses mengubah 

laporan tilawah mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap laporan 

tilawah untuk kemudian mengubah daftar laporan tilawah harian mahasiswa. 
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Setelah laporan tilawah berhasil diubah, proses berikutnya menekan tombol save 

untuk menyimpan data perubahan. 

 

Gambar 4.70 Activity Diagram Menghapus Laporan Tilawah 

  Pada Gambar 4.70 di atas, merupakan activity diagram proses 

menghapus laporan tilawah mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype 

awal. Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan 

membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down 

menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu rekap 

laporan tilawah untuk kemudian menghapus daftar laporan tilawah harian 

mahasiswa tersebut. 

k. Activity Diagram Melihat Laporan Proyek Sosial 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh asisten dalam melihat laporan 

proyek sosial AAI dari mahasiswa. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.71 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.71 Activity Diagram Melihat Laporan Proyek Sosial  

  Pada Gambar 4.71 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan proyek sosial oleh asisten pada rancangan prototype awal. Rancangan alur 

proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka menu “Laporan 

Harian”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Laporan Harian”. 

Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu laporan proyek sosial untuk 

kemudian melihat hasil laporan proyek sosial dari mahasiswa. 

l. Activity Diagram Melihat Laporan Tugas 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh asisten dalam melihat laporan 

tugas dari mahasiswa. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.72 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.72 Activity Diagram Melihat Laporan Tugas Mahasiswa 
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   Pada Gambar 4.72 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

hasil laporan tugas mahasiswa oleh asisten pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Mahasiswa AAI”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Mahasiswa AAI”. Proses selanjutnya, asisten memilih sub menu laporan tugas 

untuk kemudian melihat hasil laporan tugas dari mahasiswa. 

4.2.2.4  Activity Diagram Dosen 

Activity Diagram Dosen merupakan rancangan alur proses tentang 

bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen pada perancangan prototype sistem 

monitoring mentoring. Alur proses tersebut akan digambarkan melalui rancangan 

activity diagram di bawah ini.  

a. Activity Diagram Mengelola Profil 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam mengelola profil. 

Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.73 di bawah ini. 

 

Gambar 4.73 Activity Diagram Mengelola Profil Dosen 

Pada Gambar 4.73 di atas, merupakan activity diagram proses mengelola 

profil dosen pada rancangan prototype awal. Rancangan alur proses mengelola 
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profil yang dilakukan dosen tersebut yaitu dengan membuka menu profil, maka 

sistem akan menampilkan halaman profil milik dosen yang bersangkutan. Proses 

selanjutnya, dosen dapat mengubah isi biodata dan password apabila diperlukan. 

Setelah biodata dan password telah diubah, proses berikutnya menekan tombol 

save untuk menyimpan. 

b. Activity Diagram Melihat Laporan Daftar Kegiatan Harian AAI 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat laporan daftar 

kegiatan harian AAI dari asisten. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.74 di halaman selanjutnya. 

 

Gambar 4.74 Activity Diagram Melihat Laporan Daftar Kegiatan Harian AAI 

Pada Gambar 4.74 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan kegiatan harian AAI oleh dosen pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan asisten tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub menu laporan 

kegiatan harian untuk kemudian melihat hasil laporan kegiatan harian AAI. 

c. Activity Diagram Melihat Presensi 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat laporan 
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presensi mahasiswa dari asisten. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.75 di bawah ini. 

 

Gambar 4.75 Activity Diagram Melihat Laporan Presensi Mahasiswa 

   Pada Gambar 4.75 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

hasil laporan presensi mahasiswa oleh dosen pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub menu laporan 

presensi untuk kemudian melihat hasil laporan presensi mahasiswa dari asisten. 

d. Activity Diagram Melihat Laporan Shalat Harian 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat laporan shalat 

harian mahasiswa dari asisten. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.76 di bawah ini. 

 

Gambar 4.76 Activity Diagram Melihat Laporan Shalat Mahasiswa 
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  Pada Gambar 4.76 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses melihat hasil laporan shalat harian mahasiswa oleh dosen pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub 

menu laporan rekap shalat untuk kemudian melihat hasil laporan shalat 

mahasiswa dari asisten. 

e. Activity Diagram Melihat Profil Asisten 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat profil asisten 

pengampu. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.77 di bawah ini. 

 

Gambar 4.77 Activity Diagram Melihat Profil Asisten 

  Pada Gambar 4.77 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses melihat profil biodata asisten kelompok oleh dosen pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Asisten Pengampu”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Asisten Pengampu”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub 

menu biodata asisten dan daftar mahasiswa untuk kemudian melihat biodata 

asisten kelompok. 
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f. Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Do’a 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat rekap hafalan 

do’a mahasiswa dari asisten.  Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.78 di halaman selanjutnya. 

 

Gambar 4.78 Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Do’a Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.78 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses melihat laporan hafalan do’a mahasiswa oleh dosen pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan 

drop down menu “Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub 

menu rekap hafalan do’a untuk kemudian melihat hasil laporan hafalan do’a 

mahasiswa yang dikirim oleh asisten tiap kelompok. 

g. Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Qur’an 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat laporan 

hafalan Qur’an mahasiswa dari asisten. Activity diagram tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.79 di bawah ini. 
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Gambar 4.79 Activity Diagram Melihat Laporan Hafalan Qur’an Mahasiswa 

   Pada Gambar 4.79 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan hafalan Qur’an mahasiswa oleh dosen pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub menu rekap hafalan 

Qur’an untuk kemudian melihat hasil laporan hafalan Qur’an mahasiswa yang 

dikirim oleh asisten tiap kelompok. 

h. Activity Diagram Melihat Laporan Hasil Ujian 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat nilai hasil 

ujian mahasiswa dari asisten. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.80 di bawah ini. 

 

Gambar 4.80 Activity Diagram Melihat Hasil Ujian Mahasiswa 
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  Pada Gambar 4.80 di halaman sebelumnya, merupakan activity diagram 

proses melihat laporan hasil ujian mahasiswa oleh dosen pada rancangan 

prototype awal. Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu 

dengan membuka menu “Hasil Ujian”, maka sistem akan menampilkan halaman 

rekap nilai ujian mahasiswa yang dikirim oleh asisten tiap kelompok. 

i. Activity Diagram Melihat Laporan Tilawah 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat laporan 

tilawah mahasiswa dari asisten. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.81 di bawah ini. 

 

Gambar 4.81 Activity Diagram Melihat Laporan Tilawah Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.81 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan tilawah mahasiswa oleh dosen pada rancangan prototype awal. Rancangan 

alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu dengan membuka menu “Laporan 

Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu “Laporan Kegiatan”. 

Proses selanjutnya, dosen memilih sub menu rekap tilawah untuk kemudian 

melihat hasil laporan tilawah mahasiswa yang dikirim oleh asisten tiap kelompok. 
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j. Activity Diagram Melihat Laporan Proyek Sosial 

  Activity diagram ini merupakan alur proses perancangan prototype sistem 

tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh dosen dalam melihat laporan 

proyek sosial mahasiswa. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.82 di bawah ini. 

 

Gambar 4.82 Activity Diagram Melihat Laporan Proyek Sosial Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.82 di atas, merupakan activity diagram proses melihat 

laporan proyek sosial mahasiswa oleh dosen pada rancangan prototype awal. 

Rancangan alur proses yang dilakukan dosen tersebut yaitu dengan membuka 

menu “Laporan Kegiatan”, maka sistem akan menampilkan drop down menu 

“Laporan Kegiatan”. Proses selanjutnya, dosen memilih sub menu rekap proyek 

sosial untuk kemudian melihat hasil rekap laporan proyek sosial mahasiswa tiap 

kelompok. 

4.3 Implementasi Prototype Awal 

  Implementasi prototype awal ini berisi mengenai hasil dari proses 

perancangan prototype sistem monitoring mentoring dengan menggunakan tools 

Axure. Tujuan dari implementasi ini juga sebagai dasar pengujian awal kepada 
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pihak-pihak yang terkait AAI untuk memberi masukan apakah prototype yang 

telah dirancang sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. 

4.3.1 Implementasi Antarmuka 

  Implementasi antarmuka dilakukan dengan menguji setiap form dari 

prototype yang telah dibuat.  

  Implementasi antarmuka ini nantinya akan dibagi menjadi 4 bagian yaitu 

Antarmuka BKP, Mahasiswa, Asisten, dan Dosen. Berikut adalah tampilan dari 

prototype yang telah dirancang.   

4.3.1.1  Antarmuka BKP 

   Berikut ini merupakan daftar tampilan antarmuka prototype awal dari 

BKP (Badan Kordinasi Pembinaan). 

a. Tampilan Login 

  Halaman login BKP ini digunakan sebagai hak akses dari BKP untuk 

mengakses prototype sistem monitoring mentoring. Tampilan login BKP dapat 

dilihat pada gambar 4.83 dibawah ini. 

 

Gambar 4.83 Antarmuka Halaman Login BKP 

b. Tampilan Halaman Manajemen Profil 

  Halaman manajemen profil BKP ini digunakan sebagai halaman untuk 

mengatur isi biodata profil dan password milik BKP. Tampilan manajemen profil 

BKP dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.84 Antarmuka Halaman Perbaharui Nama Profil 

  Pada Gambar 4.84 di atas merupakan halaman nama profil BKP sebagai 

default. Apabila BKP ingin merubah biodata, fungsi yang digunakan yaitu dengan 

mengisi biodata, jenis kelamin serta jurusan pada kolom biodata. Proses 

selanjutnya memilih tombol perbaharui. Untuk melihat tampilan isi profil BKP 

setelah berhasil diperbaharui dapat dilihat pada gambar 4.85 di bawah ini. 

 

Gambar 4.85 Antarmuka Halaman Biodata Profil BKP 
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c. Tampilan Halaman Manajemen Daftar Mahasiswa 

   Halaman manajemen daftar mahasiswa ini digunakan sebagai halaman 

yang digunakan BKP untuk proses menambah, mengubah, menghapus daftar 

mahasiswa. Daftar mahasiswa tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai 

data dalam proses kegiatan AAI. Untuk lebih detail mengenai proses-proses yang 

dilakukan oleh BKP dalam mengelola mahasiswa, dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

  

Gambar 4.86 Antarmuka Halaman Tambah Daftar Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.86 di atas mengenai antarmuka halaman tambah daftar 

mahasiswa. Proses yang dilakukan BKP yaitu memilih tombol dropdown  

tindakan, kemudian pilih tombol tambah mahasiswa lalu akan muncul pop-up 

tambah mahasiswa. Proses selanjutnya adalah mengisi daftar identitas mahasiswa, 

kemudian tekan tombol save untuk menyimpan data. Tampilan dari hasil proses 

tambah daftar mahasiswa dapat dilihat pada gambar  4.87 di halaman selanjutnya. 

1 

2 

3 
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Gambar 4.87 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Daftar Mahasiswa 

   

 

Gambar 4.88 Antarmuka Halaman Ubah Data Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.88 di atas, proses yang dilakukan oleh BKP dalam 

mengubah data mahasiswa yaitu dengan memilih tombol dropdown setting, lalu 

pilih tombol ubah data. Kemudian akan muncul pop-up Ubah data mahasiswa, 

dan memulai proses ubah data. Setelah data sudah diubah, lalu tekan save untuk 

menyimpan data. Tampilan hasil ubah data mahasiswa dapat dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.89 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Data Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.89 di atas bahwa data mahasiswa yang diubah oleh BKP 

yaitu hanya alamat milik mahasiswa (Degolan). 

 

Gambar 4.90 Antarmuka Halaman Hapus Data Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.90 di atas, proses yang dilakukan oleh BKP dalam 

menghapus daftar mahasiswa yaitu dengan memilih tombol dropdown setting, lalu 

pilih tombol hapus. Kemudian akan muncul pop-up pesan hapus data mahasiswa, 

dan tekan tombol save untuk proses hapus data. Tampilan hasil hapus data 

mahasiswa dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.91 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Daftar Mahasiswa 

d. Tampilan Halaman Manajemen Daftar Asisten 

   Halaman manajemen daftar mahasiswa ini digunakan sebagai halaman 

yang digunakan BKP untuk proses menambah, mengubah, menghapus daftar 

asisten. Daftar asisten tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai data dalam 

proses kegiatan AAI. Untuk lebih detail mengenai proses-proses yang dilakukan 

oleh BKP dalam mengelola daftar asisten, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.92 Antarmuka Halaman Tambah Asisten 
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  Pada Gambar 4.92 di halaman sebelumnya, mengenai antarmuka halaman 

tambah daftar asisten. Proses yang dilakukan BKP yaitu memilih tombol 

dropdown  tindakan, kemudian pilih tombol tambah asisten lalu akan muncul pop-

up tambah asisten. Proses selanjutnya adalah mengisi daftar identitas asisten, 

kemudian tekan tombol save untuk menyimpan data. Tampilan dari hasil proses 

tambah daftar asisten dapat dilihat pada Gambar 4.93 di bawah ini. 

 

Gambar 4.93 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Asisten 

 

Gambar 4.94 Antarmuka Tambah Peserta Bimbingan 

  Pada Gambar 4.94 diatas merupakan halaman untuk menambah peserta 

bimbingan oleh BKP, proses yang dilakukan BKP yaitu memilih tombol tambah 
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peserta, lalu muncul pop-up tambah peserta. Proses selanjutnya yaitu memilih 

daftar asisten dan mahasiswa untuk dikelompokan. Kemudian tekan tombol Save 

untuk menyimpan. Hasil dari proses tambah peserta dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

    

Gambar 4.95 Antarmuka Hasil Tambah Peserta Bimbingan 

  Setelah proses tambah peserta bimbingan berhasil ditambahan pada kolom 

asisten, untuk melihat jumlah peserta pada kolom asisten tersebut yaitu dengan 

menekan tombol setting pada kolom asisten yang dipilih, kemudian muncul 

dropdown menu setting. Setelah itu pilih tombol lihat peserta, maka akan muncul 

pop-up daftar peserta dari asisten tersebut.  

 

Gambar 4.96 Antarmuka Lihat Daftar Peserta Bimbingan 
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  Pada Gambar 4.96 di halaman sebelumnya merupakan halaman melihat 

daftar peserta bimbingan tiap asisten oleh BKP.  

 

Gambar 4.97 Antarmuka Hapus Daftar Peserta Bimbingan 

  Pada Gambar 4.97 di atas merupakan halaman untuk menghapus daftar 

peserta bimbingan tiap asisten oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP yaitu 

hampir sama dengan proses melihat daftar peserta bimbingan pada Gambar 4.95. 

Namun pada proses menghapusnya yaitu hanya menchecklist nama peserta. 

Kemudian tekan tombol save, secara otomatis daftar peserta bimbingan tersebut 

akan terhapus. Untuk melihat halaman hasil hapus peserta, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

   

Gambar 4.98 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Peserta Bimbingan 
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Gambar 4.99 Antarmuka Ubah Data Asisten 

  Pada Gambar 4.99 di atas merupakan halaman pop-up ubah data asisten 

oleh BKP. Proses untuk mengubah data asisten tersebut yaitu menekan tombol 

setting pada kolom asisten yang datanya akan diubah. Kemudian setelah tombol 

setting diklik maka akan muncul dropdown setting, lalu pilih tombol ubah data. 

Setelah itu akan muncul pop-up ubah data. Apabila proses ubah data asisten sudah 

selesai, klik tombol save untuk menyimpan hasil ubah data asisten tersebut. Di 

bawah ini adalah hasil dari proses ubah data asisten. 

 

Gambar 4.100 Antarmuka Hasil Ubah Data Asisten 
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Gambar 4.101 Antarmuka Halaman Hapus Data Asisten 

  Pada Gambar 4.101 di atas merupakan halaman untuk menghapus data 

daftar asisten oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP untuk menghapus yaitu 

dengan memilih tombol setting pada kolom asisten yang akan dihapus, kemudian 

pilih tombol hapus. Setelah itu akan muncul pop-up hapus, tekan save jika ingin 

menghapus. Di bawah ini adalah hasil proses hapus data asisten. 

   

Gambar 4.102 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Data Asisten 
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e.  Tampilan Halaman Manajemen Berita 

  Halaman manajemen berita ini digunakan sebagai halaman yang 

digunakan BKP untuk proses menambah, mengubah, serta menghapus berita yang 

nantinya akan ditampilkan pada halaman mahasiswa. Untuk lebih detail mengenai 

proses-proses yang dilakukan oleh BKP dalam mengelola berita, dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.103 Antarmuka Halaman Tambah Isi Berita 

  Pada Gambar 4.103 di atas merupakan halaman proses untuk menambah 

berita yang dilakukan oleh BKP. Proses untuk menambah berita tersebut yaitu 

dengan menekan tombol tindakan, lalu pilih fungsi tambah berita maka akan 

muncul pop-up tambah berita. Apabila berita sudah diisi, tekan tombol save untuk 

menyimpan dan menampilkan berita ke halaman mahasiswa. Untuk melihat 

halaman hasil tambah berita dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.104 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Daftar Berita 

 

Gambar 4.105 Antarmuka Halaman Ubah Isi Berita 

  Pada Gambar 4.105 di atas merupakan halaman proses untuk mengubah 

isi berita yang dilakukan oleh BKP. Proses untuk menambah berita tersebut yaitu 

dengan menekan tombol tindakan, lalu pilih fungsi ubah berita maka akan muncul 

pop-up ubah berita. Apabila berita sudah diubah, tekan tombol save untuk 

menyimpan dan menampilkan berita ke halaman mahasiswa. Untuk melihat 

halaman hasil ubah berita dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.106 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Daftar Berita 

 

Gambar 4.107 Antarmuka Halaman Hapus Daftar Berita 

  Pada Gambar 4.107 di atas merupakan halaman proses untuk menghapus 

daftar berita yang dilakukan oleh BKP. Proses untuk menghapus daftar berita 

tersebut yaitu dengan menekan tombol tindakan, lalu pilih fungsi hapus berita 

maka akan muncul pop-up hapus berita. Tekan tombol save untuk menyimpan, 

secara otomatis daftar berita akan terhapus. Untuk melihat halaman hasil hapus 

berita dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.108 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Daftar Berita 

f. Tampilan Halaman Manajemen Kuesioner 

  Halaman manajemen kuesioner ini digunakan sebagai halaman yang 

digunakan BKP untuk proses menambahkan pertanyaan kuesioner yang nantinya 

akan ditampilkan pada halaman mahasiswa. Untuk lebih detail mengenai proses-

proses yang dilakukan oleh BKP dalam mengelola kuesioner, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

  

Gambar 4.109 Antarmuka Halaman Tambah Kuesioner 

  Pada Gambar 4.109 di atas merupakan halaman proses untuk menambah 

pertanyaan kuesioner yang dilakukan oleh BKP. Halaman manajemen kuesioner 
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tersebut berupa isi pertanyaan tentang penilaian untuk asisten. Daftar pertanyaan 

kuesioner tersebut nantinya akan dikirimkan ke halaman kuesioner mahasiswa 

untuk diisi. Proses untuk menambah pertanyaan kuesioner tersebut yaitu dengan 

menekan tombol tindakan, kemudian pilih tombol kelola kuesioner lalu akan 

muncul pop-up kuesioner. Apabila kuesioner sudah ditambahkan, tekan tombol 

save untuk menyimpan pertanyaan. Halaman hasil dari proses tambah pertanyaan 

kuesioner dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.110 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Pertanyaan Kuesioner 

 

Gambar 4.111 Antarmuka Halaman Tambah Indikator Kuesioner 
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  Pada Gambar 4.111 di halaman sebelumnya, merupakan halaman proses 

untuk menambah indikator dari pertanyaan kuesioner yang dilakukan oleh BKP. 

Proses yang dilakukan BKP dalam menambah indikator tersebut yaitu dengan 

menekan tombol tindakan, pilih tombol indikator kuesioner. Kemudian akan 

muncul halaman daftar indikator kuesioner, lalu pilih tombol kelola indikator. 

Setelah tombol kelola indikator diklik, maka akan muncul pop-up kelola indikator 

kuesioner untuk menambah daftar indikator. Proses selanjutnya tekan save untuk 

menyimpan. Hasil dari tambah indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.112 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Indikator Kuesioner 

g. Tampilan Halaman Melihat Kritik dan Saran 

  Halaman melihat kritik dan saran ini merupakan halaman untuk melihat isi 

kiriman kritik dan saran dari mahasiswa. Untuk lebih detail mengenai proses-

proses yang dilakukan oleh BKP dalam melihat kritik dan saran, dapat dilihat 

pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.113 Antarmuka Halaman Daftar Kritik dan Saran 

  Pada Gambar 4.113 di atas merupakan halaman daftar kritik dan saran 

kiriman dari mahasiswa. Untuk melihat isi kritik dan saran tersebut, tekan tombol 

lihat komentar. Hasil gambar dari lihat komentar dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  

 

Gambar 4.114 Antarmuka Halaman Isi Komentar Kritik dan Saran 
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h. Tampilan Halaman Manajemen Daftar Dosen 

  Halaman manajemen daftar dosen ini merupakan halaman untuk proses 

menambah, mengubah, menghapus daftar dosen, serta menambah asisten dosen 

oleh BKP. Untuk lebih detail mengenai proses-proses yang dilakukan oleh BKP 

dalam mengelola daftar dosen, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.115 Antarmuka Halaman Tambah Daftar Dosen 

  Pada Gambar 4.115 di atas merupakan antarmuka halaman menambah 

daftar dosen oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP yaitu memilih tombol 

dropdown  tindakan, kemudian pilih tombol tambah dosen untuk menambah data. 

Proses selanjutnya adalah mengisi daftar identitas dosen, kemudian tekan tombol 

save untuk menyimpan data. Tampilan dari hasil proses tambah daftar dosen dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.116 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Daftar Dosen 
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Gambar 4.117 Antarmuka Halaman Tambah Asisten Dosen 

   Pada Gambar 4.117 di atas merupakan halaman untuk menambah asisten 

dosen oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP yaitu dengan menekan tombol 

dropdown tindakan, kemudian pilih tombol tambah asisten dosen untuk 

menampilkan pop-up fungsi tambah asisten. Setelah asisten dosen ditambahkan, 

lalu tekan tombol save untuk menyimpan data. Pada proses tersebut, asisten dosen 

sudah otomatis dikelompokan sesuai dengan nama dosen. Hasil dari tambah 

asisten dosen tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

   

Gambar 4.118 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Asisten Dosen 

  Pada Gambar 4.118 di atas merupakan halaman hasil tambah asisten 

dosen, dapat dilihat tanda apabila asisten dosen berhasil ditambahkan akan terlihat 
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angka pada kolom jumlah asisten. Untuk melihat detail nama asisten tersebut 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

   

Gambar 4.119 Antarmuka Halaman Lihat Daftar Asisten Dosen 

  Pada Gambar 4.119 di atas merupakan halaman untuk menampilkan 

daftar asisten dosen yang sudah didaftarkan sebelumnya. Proses untuk melihat 

daftar asisten dosen yang dilakukan oleh BKP yaitu dengan menekan tombol 

setting pada kolom nama dosen, kemudian pilih fungsi lihat asisten dosen. 

Dengan otomatis pop-up daftar nama asisten dari dosen yang telah dipilih akan 

muncul.   

 

Gambar 4.120 Antarmuka Halaman Ubah Data Dosen 

  Pada Gambar 4.120 di atas merupakan halaman untuk mengubah data 

dosen oleh BKP. Proses yang dilakukan oleh BKP dalam mengubah data dosen 
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yaitu dengan menekan tombol dropdown setting pada kolom nama dosen yang 

akan diubah. Kemudian  pilih fungsi ubah data, maka akan muncul pop-up ubah 

data dosen. Setelah proses ubah data dosen dilakukan, tekan save untuk 

menyimpan hasil data yang tadi telah diubah. Untuk menampilkan hasil data 

dosen yang sudah diubah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

  

Gambar 4.121 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Data Dosen 

  Pada Gambar 4.121 di atas merupakan halaman antarmuka hasil data dosen 

yang telah diubah. Dapat dilihat, hasil data yang diubah yaitu pada kolom alamat. 

Kolom alamat pada data sebelumnya yaitu “Degolan”, kemudian diubah menjadi 

“Jakal KM 14”. 

 

Gambar 4.122 Antarmuka Halaman Ubah Login Dosen 
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  Pada Gambar 4.122 di halaman sebelumnya merupakan halaman untuk 

mengubah login dosen yang dilakukan oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP 

dalam mengubah login dosen yaitu dengan menekan tombol setting pada kolom 

nama dosen yang akan diubah kata sandinya. Setelah muncul pop-up ubah login, 

proses ubah dapat dilakukan. Kemudian untuk menyimpan kata sandi pilih tombol 

save, dan secara otomatis akan tersimpan.    

 

Gambar 4.123 Antarmuka Halaman Hapus Daftar Dosen 

  Pada Gambar 4.123 di atas merupakan halaman untuk menghapus daftar 

dosen yang dilakukan oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP dalam menghapus 

daftar dosen yaitu dengan menekan tombol setting pada kolom nama dosen yang 

akan dihapus. Setelah muncul pop-up ubah hapus, proses hapus dapat dilakukan. 

Kemudian tekan tombol save, dan secara otomatis daftar dosen akan terhapus. 

Hasil dari proses hapus daftar dosen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.124 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Daftar Dosen 
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i. Tampilan Halaman Manajemen Pengumuman 

   Halaman manajemen pengumuman ini merupakan halaman untuk proses 

menambah, mengubah, menghapus daftar pengumuman oleh BKP. Untuk lebih 

detail mengenai proses-proses yang dilakukan oleh BKP dalam mengelola daftar 

pengumuman, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.125 Antarmuka Halaman Tambah Pengumuman 

   Pada Gambar 4.125 di atas merupakan halaman untuk menambah 

pengumuman oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP yaitu dengan menekan 

tombol dropdown tindakan, kemudian pilih tombol tambah pengumuman untuk 

menampilkan pop-up fungsi tambah pengumuman. Setelah daftar pengumuman 

ditambahkan, lalu tekan tombol save untuk menyimpan data. Pada proses tersebut, 

daftar isi pengumuman sudah otomatis ditampilkan pada halaman pengumuman di 

halaman mahasiswa. Hasil dari tambah pengumuman tersebut dapat dilihat pada 

gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.126 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Pengumuman 

 

Gambar 4.127 Antarmuka Halaman Ubah Pengumuman 

  Pada Gambar 4.127 di atas merupakan halaman untuk mengubah 

pengumuman oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP yaitu dengan menekan 

tombol dropdown tindakan, kemudian pilih tombol ubah pengumuman untuk 

menampilkan pop-up fungsi ubah pengumuman. Setelah daftar pengumuman 

diubah, lalu tekan tombol save untuk menyimpan perubahan tersebut. Hasil dari 

proses mengubah daftar pengumuman tersebut dapat dilihat pada gambar di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.128 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Pengumuman 

  Pada Gambar 4.128 di atas merupakan halaman hasil proses mengubah 

daftar pengumuman oleh BKP. Dapat dilihat bahwa pada Gambar 4.126 di 

halaman sebelumnya, menunjukan judul pengumuman “Pertemuan Perdana AAI” 

telah diganti menjadi “Pembagian Kelompok” pada Gambar 4.128 mengenai 

antamuka halaman hasil ubah pengumuman. Proses selanjutnya yaitu proses 

menghapus daftar pengumuman. Antarmuka halaman proses menghapus 

pengumuman dapat dilihat pada Gambar 4.129 di bawah ini. 

 

Gambar 4.129 Antarmuka Halaman Hapus Pengumuman 
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  Pada Gambar 4.129 di halaman sebelumnya merupakan halaman untuk 

menghapus daftar pengumuman oleh BKP. Proses yang dilakukan BKP yaitu 

dengan menekan tombol dropdown tindakan, kemudian pilih tombol hapus untuk 

menampilkan pop-up fungsi hapus pengumuman. Tekan tombol save untuk 

menghapus pengumuman tersebut. Hasil dari proses menghapus daftar 

pengumuman tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.130 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Pengumuman 

   Pada Gambar 4.130 di atas merupakan halaman hasil proses menghapus 

daftar pengumuman oleh BKP. Dapat dilihat bahwa daftar pengumuman di atas 

telah kosong.  

4.3.1.2  Antarmuka Mahasiswa 

   Berikut ini merupakan daftar tampilan implementasi antarmuka prototype 

awal dari Mahasiswa. 

a. Tampilan Halaman Login 

  Halaman login mahasiswa ini digunakan sebagai hak akses dari mahasiswa 

untuk mengakses prototype sistem monitoring mentoring. Tampilan login 

mahasiswa dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.131 Antarmuka Halaman Login Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.131 di atas, merupakan tampilan halaman login 

mahasiswa pada rancangan prototype awal. Halaman ini berfungsi sebagai awal 

proses untuk masuk ke dalam sistem monitoring milik mahasiswa. Proses yang 

dilakukan mahasiswa dalam melakukan login ini yaitu dengan mengisi username, 

password, serta memilih akses login sesuai dengan hak akses masing-masing 

pengguna. Apabila proses pengisian sudah benar, tekan tombol login untuk masuk 

ke dalam sistem monitoring milik mahasiswa tersebut. Namun, apabila proses 

pengisian login tersebut tidak sesuai maka sistem akan menampilkan pesan error. 

Untuk melihat pesan error login dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.132 Antarmuka Halaman Error Login Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.132 di atas merupakan tampilan halaman error login 

mahasiswa. Pesan error yang bertanda merah tersebut muncul apabila mahasiswa 

tersebut salah memasukan username atau password.  
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b. Tampilan Halaman Mengelola Profil  

 Tampilan halaman mengelola profil mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.133 Antarmuka Halaman Mengelola Profil 

Pada Gambar 4.133 di atas merupakan tampilan halaman mengelola profil 

mahasiswa pada prototype awal. Proses mengelola profil yang dilakukan 

mahasiswa tersebut yaitu dengan menekan tombol pengaturan profil, kemudian 

akan muncul slide pop-up edit profil. Apabila proses mengubah profil telah 

dilakukan, kemudian tekan tombol save untuk menyimpan.   

c. Tampilan Halaman Melihat Presensi  

 Tampilan halaman melihat presensi oleh mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.134 Antarmuka Halaman Melihat Presensi 

Pada Gambar 4.134 di atas merupakan tampilan halaman melihat laporan 

presensi oleh mahasiswa pada prototype awal. Proses melihat presensi yang 

dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan menekan tombol menu laporan 

kegiatan, kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. Apabila drop 

down menu laporan kegiatan sudah muncul, lalu pilih menu rekap presensi. Pada 

halaman presensi tersebut, akan menampilkan detail rekap presensi dari 

mahasiswa tersebut.  

d. Tampilan Halaman Melihat Profil Asisten Pembimbing 

 Halaman profil asisten pembimbing ini berfungsi sebagai halaman 

khusus yang digunakan mahasiswa untuk melihat informasi mengenai asisten 

yang mengampu mahasiswa tersebut. Dengan menampilkan informasi biodata 

asisten, diharapkan mahasiswa tersebut dapat lebih mudah dalam proses 

pengenalan serta komunikasi. Tampilan halaman melihat profil asisten 

pembimbing oleh mahasiswa dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya.  
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Gambar 4.135 Antarmuka Halaman Melihat Profil Asisten Pembimbing 

Pada Gambar 4.135 di atas merupakan tampilan halaman melihat biodata 

asisten pembimbing oleh mahasiswa pada prototype awal. Proses melihat isi 

biodata asisten yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan menekan tombol 

menu profil, kemudian akan muncul halaman profil mahasiswa. Langkah 

selanjutnya pilih tombol “Asisten Pembimbing” yang berada di bawah kotak 

profil mahasiswa. Setelah tombol asisten pembimbing diklik, maka akan 

menampilkan detail biodata dari asisten pembimbing tersebut.  

e. Tampilan Halaman Melihat Berita 

 Tampilan halaman melihat berita oleh mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.136 Antarmuka Halaman Melihat Berita 

Pada Gambar 4.136 di atas merupakan tampilan halaman melihat berita 

oleh mahasiswa pada prototype awal. Proses melihat berita yang dilakukan 

mahasiswa tersebut yaitu dengan menekan tombol menu home, kemudian akan 

muncul halaman home mahasiswa. Halaman home tersebut berisi tentang 

informasi berita serta pengumuman yang berkaitan mengenai kegiatan AAI.  
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f. Tampilan Halaman Melihat Hasil Ujian 

 Tampilan halaman melihat hasil ujian oleh mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.137 Antarmuka Halaman Melihat Hasil Ujian 

Pada Gambar 4.137 di atas merupakan tampilan halaman melihat hasil 

nilai ujian oleh mahasiswa pada prototype awal. Proses melihat hasil ujian yang 

dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan menekan tombol menu hasil ujian, 

kemudian akan muncul halaman hasil ujian mahasiswa. Halaman tersebut berisi 

tentang informasi rekapitulasi hasil nilai akhir AAI dari asisten. 

g. Tampilan Halaman Melihat Pengumuman Tugas 

 Tampilan halaman melihat pengumuman tugas oleh mahasiswa dapat 

dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.138 Antarmuka Halaman Melihat Pengumuman Tugas 

Pada Gambar 4.138 di atas merupakan tampilan halaman melihat 

pengumuman tugas oleh mahasiswa pada prototype awal. Proses melihat 

pengumuman tugas yang dilakukan mahasiswa tersebut yaitu dengan menekan 

tombol menu asisten pembimbing, kemudian muncul drop down menu asisten 

pembimbing. Langkah selanjutnya pilih menu pengumuman tugas, maka akan 

menampilkan halaman isi daftar pengumuman tugas dari asisten. Untuk melihat 

detail informasi tugas, dengan mengklik tombol baca pada kolom deskripsi tugas.  

h. Tampilan Halaman Mengirim Tugas 

 Tampilan halaman mengirim tugas oleh mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.139 Antarmuka Halaman Mengirim Tugas 

Pada Gambar 4.139 di atas merupakan tampilan halaman mengirim tugas 

oleh mahasiswa pada prototype awal. Proses mengirim laporan file tugas yang 

dilakukan oleh mahasiswa yaitu dengan menekan tombol upload tugas, maka akan 

muncul pop-up upload tugas. Langkah berikutnya menekan tombol “pilih file” 

untuk memilih file yang akan dikirim. Apabila file telah selesai dipilih, tekan 

tombol submit untuk mengirimkan laporan tugas tersebut kepada asisten 

pembimbing. File tugas yang telah dikirim tersebut akan secara otomatis juga 

akan masuk ke halaman history upload tugas milik mahasiswa. Fungsi halaman 

tersebut adalah sebagai tanda bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah benar 

mengirim laporan tugas yang diberikan oleh asisten. Untuk melihat halaman 

history upload tugas dapat dilihat pada Gambar 4.140 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.140 Antarmuka Halaman History Tugas 

i. Tampilan Halaman Mengisi Kuesioner 

 

Gambar 4.141 Antarmuka Halaman Mengisi Kuesioner 
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 Pada Gambar 4.141 di halaman sebelumnya merupakan halaman 

mengisi kuesioner penilaian kinerja asisten yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Proses yang dilakukan mahasiswa dalam mengisi kuesioner tersebut yaitu dengan 

memilih menu Asisten Pengampu, kemudian akan muncul drop down menu 

asisten pengampu. Langkah selanjutnya pilih menu isi polling asisten, untuk 

mengisi halaman kuesioner penilaian asisten. Apabila kuesioner telah terisi, tekan 

tombol submit untuk mengirim ke halaman penilaian kuesioner milik asisten. 

j. Tampilan Halaman Mengisi Kritik dan Saran 

 Tampilan halaman mengisi kritik dan saran oleh mahasiswa dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.142 Antarmuka Halaman Mengisi Kritik dan Saran 

 Pada Gambar 4.142 di atas merupakan halaman mengisi kritik dan saran 

mengenai rangkaian kegiatan AAI yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses yang 

dilakukan mahasiswa dalam mengisi kritik dan saran tersebut yaitu dengan 
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memilih menu kritik dan saran, kemudian akan muncul halaman Kritik dan Saran. 

Apabila kritik dan saran telah terisi, tekan tombol POST untuk mengirim ke 

halaman penanggung jawab AAI sebagai data evaluasi kegiatan. 

k. Tampilan Halaman Melihat Laporan Shalat Harian 

 Tampilan halaman melihat laporan shalat harian oleh mahasiswa dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.143 Antarmuka Halaman Melihat Laporan Shalat Harian 

 Pada Gambar 4.143 di atas merupakan halaman melihat laporan shalat 

harian yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses yang dilakukan mahasiswa dalam 

melihat laporan rekap shalat harian tersebut yaitu dengan memilih menu laporan 

kegiatan, kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. Langkah 

berikutnya memilih menu rekap shalat harian, maka akan menampilkan halaman 

laporan detail shalat harian mahasiswa yang bersangkutan. Pada halaman laporan 

shalat harian tersebut hanya menampilkan data per pekan, dapat dilihat pada 

gambar di atas hanya menampilkan data laporan shalat pada pekan satu. 
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Kemudian untuk melihat pekan dua dan seterusnya, mahasiswa hanya dengan 

memilih drop down number pada kolom pekan. 

l. Tampilan Halaman Melihat Laporan Hafalan Do’a Harian 

 Tampilan halaman melihat laporan hafalan do’a harian oleh mahasiswa 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.144 Antarmuka Halaman Melihat Laporan Hafalan Do’a Harian 

 Pada Gambar 4.144 di atas merupakan halaman melihat laporan hafalan 

do’a harian yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses yang dilakukan mahasiswa 

dalam melihat laporan hafalan do’a harian tersebut yaitu dengan memilih menu 

laporan kegiatan, kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. 

Langkah berikutnya memilih menu rekap hafalan do’a, maka akan menampilkan 

halaman laporan detail hafalan do’a harian mahasiswa yang bersangkutan. 

m. Tampilan Halaman Melihat Laporan Hafalan Qur’an 

 Tampilan halaman melihat laporan hafalan do’a harian oleh mahasiswa 

dapat dilihat pada Gambar 4.145 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.145 Antarmuka Halaman Melihat Laporan Hafalan Qur’an 

 Pada Gambar 4.145 di atas merupakan halaman melihat laporan hafalan 

Qur’an yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses yang dilakukan mahasiswa dalam 

melihat laporan hafalan Qur’an tersebut yaitu dengan memilih menu laporan 

kegiatan, kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. Langkah 

berikutnya memilih menu rekap hafalan Qur’an, maka akan menampilkan 

halaman laporan detail hafalan Qur’an mahasiswa yang bersangkutan.  

n. Tampilan Halaman Melihat Laporan Tilawah 

 Tampilan halaman melihat laporan tilawah harian oleh mahasiswa dapat 

dilihat pada Gambar 4.146 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.146 Antarmuka Halaman Melihat Laporan Tilawah 

 Pada Gambar 4.146 di atas merupakan halaman melihat laporan tilawah 

harian yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses yang dilakukan mahasiswa dalam 

melihat laporan tilawah tersebut yaitu dengan memilih menu laporan kegiatan, 

kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. Langkah berikutnya 

memilih menu rekap tilawah, maka akan menampilkan halaman laporan detail 

tilawah harian mahasiswa yang bersangkutan. Pada halaman laporan tilawah 

tersebut hanya menampilkan data per pekan, dapat dilihat pada gambar di atas 

hanya menampilkan data laporan tilawah pada pekan satu. Kemudian untuk 

melihat pekan dua dan seterusnya, mahasiswa hanya dengan memilih drop down 

number pada kolom pekan. 

o. Tampilan Halaman Mengirim Laporan Proyek Sosial 

 Tampilan halaman melihat laporan proyek sosial oleh mahasiswa dapat 

dilihat pada Gambar 4.147 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.147 Antarmuka Halaman Mengirim Laporan Proyek Sosial 

 Pada Gambar 4.147 di atas merupakan halaman mengirim laporan 

proyek sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Proses yang dilakukan mahasiswa 

dalam mengirim laporan proyek sosial tersebut yaitu dengan memilih menu 

laporan kegiatan, kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. 

Langkah berikutnya memilih menu rekap proyek sosial, maka akan menampilkan 

halaman upload proyek sosial. Langkah berikutnya tekan tombol tambah untuk 

proses upload file, maka akan muncul pop-up upload proyek sosial seperti pada 

gambar di atas. Apabila file proyek sosial telah dipilih, tekan tombol submit untuk 

proses mengirim ke halaman daftar laporan proyek sosial asisten pembimbing. 

Jika proses pengiriman file berhasil, maka sistem akan mengarahkan menuju 

halaman history upload proyek sosial. Halaman tersebut berfungsi sebagai tanda 

bahwa mahasiswa yang bersangkitan telah benar mengumpulkan laporan kepada 

asisten pembimbing. Halaman history upload proyek sosial tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.148 di halaman selanjutnya.   
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Gambar 4.148 Antarmuka Halaman History Upload Proyek Sosial 

 

4.3.1.3  Antarmuka Asisten 

   Berikut ini merupakan daftar tampilan implementasi antarmuka prototype 

awal dari Asisten. 

a. Tampilan Halaman Login 

  Halaman login asisten ini digunakan sebagai hak akses dari asisten untuk 

mengakses prototype sistem monitoring mentoring. Tampilan login asisten dapat 

dilihat pada Gambar 4.149 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.149 Antarmuka Halaman Login Asisten 

  Pada Gambar 4.149 di atas, merupakan tampilan halaman login asisten 

pada rancangan prototype awal. Halaman ini berfungsi sebagai awal proses untuk 

masuk ke dalam sistem monitoring milik asisten. Proses yang dilakukan asisten 

dalam melakukan login ini yaitu dengan mengisi username, password, serta 

memilih akses login sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Apabila 

proses pengisian sudah benar, tekan tombol login untuk masuk ke dalam sistem 

monitoring milik asisten tersebut. Namun, apabila proses pengisian login tersebut 

tidak sesuai maka sistem akan menampilkan pesan error. Untuk melihat pesan 

error login dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.150 Antarmuka Halaman Error Login Asisten 
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  Pada Gambar 4.150 di halaman sebelumnya merupakan tampilan halaman 

error login asisten. Pesan error yang bertanda merah tersebut muncul apabila 

asisten tersebut salah memasukan username atau password.  

b. Tampilan Halaman Mengelola Profil 

 Halaman mengelola profil ini digunakan sebagai halaman untuk 

mengatur isi biodata profil dan password milik asisten. Tampilan manajemen 

profil asisten dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.151 Antarmuka Halaman Mengelola Profil 

c. Tampilan Halaman Mengelola Hasil Ujian 

 Halaman mengelola hasil ujian ini digunakan oleh asisten sebagai 

halaman untuk mengelola daftar nilai ujian akhir mahasiswa. Proses yang 

dilakukan asisten dalam mengelola nilai yaitu menambah, mengubah, serta 
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menghapus daftar nilai mahasiswa. Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.152 Antarmuka Halaman Tambah Daftar Nilai 

 Pada Gambar 4.152 di atas merupakan halaman menambah daftar nilai 

ujian mahasiswa oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu dengan menekan 

tombol tambah nilai, kemudian akan muncul pop-up masukan nilai mahasiswa. 

Langkah berikutnya memilih nama mahasiswa, lalu memasukan daftar nilai 

mahasiswa tersebut. Apabila daftar nilai sudah diinput, tekan tombol save untuk 

menyimpan data. Antarmuka hasil dari proses input daftar nilai dapat dilihat pada 

Gambar 4.153 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.153 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Daftar Nilai  

 

Gambar 4.154 Antarmuka Halaman Ubah Daftar Nilai 
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 Pada Gambar 4.154 di halaman sebelumnya merupakan halaman 

mengubah daftar nilai ujian mahasiswa oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu 

dengan menekan tombol icon ubah pada kolom nama mahasiswa yang ingin 

diubah nilainya, kemudian akan muncul pop-up ubah nilai mahasiswa. Apabila 

daftar nilai sudah diubah, tekan tombol save untuk menyimpan data. Antarmuka 

hasil dari proses ubah daftar nilai dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.155 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Daftar Nilai 

 Gambar 4.155 di atas merupakan halaman hasil dari proses ubah daftar 

nilai mahasiswa. Dapat dilihat pada Gambar 4.153 mengenai antarmuka hasil 

tambah daftar nilai di halaman sebelumnya menunjukan bahwa, nilai shalat 

bernilai 90. Setelah melalui proses ubah nilai, nilai shalat berubah menjadi 

bernilai 80 sesuai yang tertera pada tanda merah pada Gambar 4.155 di atas. 

 

 

 



143 

 

 

Gambar 4.156 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Daftar Nilai 

Pada Gambar 4.156 di atas merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar nilai ujian mahasiswa oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu dengan 

menekan tombol icon hapus pada kolom nama mahasiswa yang ingin dihapus 

nilainya, kemudian akan secara otomatis daftar nilai mahasiswa tersebut akan 

terhapus. 

d. Tampilan Halaman Mengelola Tugas 

 Halaman mengelola tugas ini digunakan oleh asisten sebagai halaman 

untuk memberikan daftar tugas yang nantinya akan dikirimkan kepada 

mahasiswa. Tugas ini bersifat online, sehingga proses pendistribusian dan 

pengumpulan tugas antara asisten dengan mahasiswa menjadi lebih mudah. Proses 

yang dilakukan asisten dalam mengelola tugas yaitu menambah, mengubah, serta 

menghapus daftar tugas. Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.157 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.157 Antarmuka Halaman Tambah Daftar Tugas 

Pada Gambar 4.157 di atas merupakan halaman menambah daftar tugas 

oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu dengan menekan tombol menu 

“Mahasiswa AAI”, kemudian akan muncul drop down menu mahasiswa AAI. 

Lalu pilih menu “Pengumuman Tugas”, tekan tombol tambah tugas maka akan 

muncul pop-up masukan tugas. Langkah berikutnya memilih nama mahasiswa, 

lalu mengisi form tugas, deskripsi serta file tugas. Apabila daftar tugas sudah 

diinput, tekan tombol save untuk menyimpan data. Tugas tersebut secara otomatis 

akan memberikan notifikasi pada halaman pengumuman tugas di halaman 

mahasiswa. Antarmuka hasil dari proses tambah daftar tugas dapat dilihat pada 

Gambar 4.158  di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.158 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Daftar Tugas 

 

Gambar 4.159 Antarmuka Halaman Ubah Daftar Tugas 
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 Gambar 4.159 di halaman sebelumnya merupakan antarmuka halaman 

ubah daftar tugas. Proses yang dilakukan asisten dalam mengubah daftar tugas 

yaitu dengan menekan tombol edit yang berada pada kolom action, lalu akan 

muncul pop-up edit tugas. Setelah isi tugas berhasil diubah, tekan save untuk 

menyimpan hasil perubahan. Untuk melihat hasil dari proses ubah daftar tugas, 

dapat dilihat pada Gambar 4.160 di bawah ini. 

 

Gambar 4.160 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Daftar Tugas 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.158 mengenai antarmuka hasil tambah 

daftar tugas di halaman sebelumnya menunjukan bahwa, judul tugasnya adalah 

“Membuat Makalah”. Setelah melalui proses ubah daftar tugas, asisten 

mengubah judul tugas menjadi “Membuat Paper” sesuai yang tertera pada tanda 

merah pada Gambar 4.159.  
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Gambar 4.161 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Daftar Tugas 

Pada Gambar 4.161 di atas merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar tugas oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu dengan menekan tombol 

icon hapus pada kolom action yang ingin dihapus, kemudian akan secara otomatis 

daftar tugas tersebut akan terhapus. 

e. Tampilan Halaman Mengelola Presensi 

 Halaman mengelola presensi ini digunakan oleh asisten sebagai halaman 

untuk mengelola daftar presensi harian mahasiswa. Proses yang dilakukan asisten 

dalam mengelola presensi yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar 

absensi harian mahasiswa. Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.162 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.162 Antarmuka Halaman Tambah Daftar Presensi 

Pada Gambar 4.162 di atas merupakan halaman menambah daftar absensi 

oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu dengan menekan tombol menu “Laporan 

Harian”, kemudian akan muncul drop down menu laporan harian. Lalu pilih menu 

“Rekap Presensi”, tekan tombol tambah presensi maka akan muncul pop-up 

masukan presensi mahasiswa. Langkah berikutnya memilih nama mahasiswa, 

tanggal, status kehadiran, pertemuan, serta keterangan. Apabila daftar absensi 

sudah diinput, tekan tombol save untuk menyimpan data. Absensi tersebut secara 

otomatis akan terkirim pada halaman absensi di halaman mahasiswa. Antarmuka 

hasil dari proses tambah daftar absensi dapat dilihat pada Gambar 4.163  di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.163 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Daftar Presensi 

 

Gambar 4.164 Antarmuka Halaman Ubah Daftar Presensi 
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Gambar 4.164 di halaman sebelumnya merupakan antarmuka halaman 

ubah daftar presensi. Proses yang dilakukan asisten dalam mengubah daftar 

presensi yaitu dengan menekan tombol edit yang berada pada kolom action, lalu 

akan muncul pop-up ubah presensi mahasiswa. Setelah presensi berhasil diubah, 

tekan save untuk menyimpan hasil perubahan. Untuk melihat hasil dari proses 

ubah daftar presensi, dapat dilihat pada Gambar 4.165 di bawah ini. 

 

Gambar 4.165 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Daftar Presensi 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.163 mengenai antarmuka hasil tambah 

daftar presensi di halaman sebelumnya menunjukan bahwa, presensi pertemuan 

ke-1 pada tanggal 15 Agustus 2016 atas nama “Rina Rahmawati” dengan status 

kehadiran “Hadir”. Setelah melalui proses ubah, asisten mengubah status 

kehadiran menjadi “Alpha” sesuai yang tertera pada pada Gambar 4.165. 
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Gambar 4.166 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Daftar Presensi 

Pada Gambar 4.166 di atas merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar presensi oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu dengan menekan tombol 

icon hapus pada kolom action yang ingin dihapus, kemudian akan secara otomatis 

daftar presensi tersebut akan terhapus. 

f. Tampilan Halaman Mengelola Laporan Kegiatan Harian AAI 

 Halaman mengelola laporan kegiatan harian AAI ini digunakan oleh 

asisten sebagai halaman untuk mengelola laporan rincian kegiatan selama 

berlangsungnya proses mentoring AAI. Proses yang dilakukan asisten dalam 

mengelola laporan harian yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar 

kegiatan. Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.167 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.167 Antarmuka Halaman Tambah Laporan Kegiatan Harian 

Pada Gambar 4.167 di atas merupakan proses yang dilakukan oleh asisten 

dalam menambah laporan harian yaitu dengan menekan tombol menu “Laporan 

Harian”, kemudian akan muncul drop down menu laporan harian. Lalu pilih menu 

“Rekap Laporan Kegiatan”, tekan tombol laporan kegiatan maka akan muncul 

pop-up tambah laporan kegiatan. Langkah berikutnya memilih tanggal, jumlah 

kehadiran, pertemuan, serta pembahasan bab materi. Apabila daftar laporan harian 

sudah diinput, tekan tombol save untuk menyimpan data. Antarmuka hasil dari 

proses tambah daftar laporan kegiatan harian AAI dapat dilihat pada Gambar 

4.168  di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.168 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Laporan Kegiatan Harian 

 

Gambar 4.169 Antarmuka Halaman Ubah Laporan Kegiatan Harian 
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 Gambar 4.169 di halaman sebelumnya merupakan antarmuka halaman 

ubah laporan kegiatan harian AAI. Proses yang dilakukan asisten dalam 

mengubah laporan kegiatan yaitu dengan menekan tombol edit yang berada pada 

kolom action, lalu akan muncul pop-up edit tugas. Setelah isi laporan kegiatan 

berhasil diubah, tekan save untuk menyimpan hasil perubahan. Untuk melihat 

hasil dari proses ubah laporan kegiatan harian tersebut, dapat dilihat pada 

Gambar 4.170 di bawah ini. 

 

Gambar 4.170 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Laporan Kegiatan Harian 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.168 mengenai antarmuka hasil tambah 

laporan kegiatan di halaman sebelumnya menunjukan bahwa, pembahasan bab 

materi yang diinput adalah tentang bab “Shalat”. Setelah melalui proses ubah, 

asisten mengubah pembahasan bab materi menjadi “Tahfidzul Qur’an” sesuai 

yang tertera pada pada Gambar 4.170. 
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Gambar 4.171 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Laporan Kegiatan Harian 

Pada Gambar 4.171 di atas merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar laporan kegiatan harian AAI oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu 

dengan menekan tombol icon hapus pada kolom action yang ingin dihapus, 

kemudian akan secara otomatis daftar laporan tersebut akan terhapus. 

g. Tampilan Halaman Mengelola Laporan Shalat 

 Halaman mengelola laporan shalat ini digunakan oleh asisten sebagai 

halaman untuk mengelola rekapitulasi laporan shalat harian mahasiswa bimbingan 

AAI. Proses yang dilakukan asisten dalam mengelola laporan ini yaitu menambah, 

mengubah, serta menghapus daftar laporan shalat. Tampilan ketiga proses tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.172 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.172 Antarmuka Halaman Tambah Laporan Shalat 

Pada Gambar 4.172 di atas merupakan proses yang dilakukan oleh asisten 

dalam menambah laporan shalat yaitu dengan menekan tombol menu “Laporan 

Harian”, kemudian akan muncul drop down menu laporan harian. Lalu pilih menu 

“Rekap Laporan Shalat Harian”, tekan tombol tambah laporan shalat maka akan 

muncul pop-up tambah laporan kegiatan. Langkah berikutnya memilih nama 

mahasiswa, pekan, tanggal, detail shalat. Apabila daftar laporan harian sudah 

ditambahkan, tekan tombol save untuk menyimpan data. Antarmuka hasil dari 

proses tambah daftar laporan shalat harian AAI dapat dilihat pada Gambar 4.173 

di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.173 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Laporan Shalat 

 

Gambar 4.174 Antarmuka Halaman Ubah Laporan Shalat 
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 Gambar 4.174 di halaman sebelumnya merupakan antarmuka halaman 

mengubah laporan shalat harian. Proses yang dilakukan asisten dalam mengubah 

laporan shalat tersebut yaitu dengan menekan tombol edit yang berada pada 

kolom action, lalu akan muncul pop-up ubah laporan shalat. Setelah isi laporan 

shalat berhasil diubah, tekan save untuk menyimpan hasil perubahan. Untuk 

melihat hasil dari proses ubah laporan tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.175 

di bawah ini. 

 

Gambar 4.175 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Laporan Shalat 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.173 mengenai antarmuka hasil tambah 

laporan shalat di halaman sebelumnya menunjukan bahwa, mahasiswa atas nama 

“Rina Rahmawati” pada pekan ke-1 status shalat subuh “Cheklist” yang berarti 

melaksanakan shalat. Setelah melalui proses ubah, asisten mengubah status shalat 

subuh menjadi “radio button” yang berarti sedang berhalangan (Dikhususkan 

untuk Akhwat) sesuai yang tertera pada pada Gambar 4.175. 



159 

 

 

Gambar 4.176 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Laporan Shalat 

Pada Gambar 4.176 di atas merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar laporan shalat harian mahasiswa oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu 

dengan menekan tombol icon hapus pada kolom action yang ingin dihapus, 

kemudian akan secara otomatis daftar laporan tersebut akan terhapus. 

h. Tampilan Halaman Mengelola Laporan Hafalan Do’a 

 Halaman mengelola laporan hafalan do’a ini digunakan oleh asisten 

sebagai halaman untuk mengelola rekapitulasi laporan do’a harian masing-masing 

mahasiswa bimbingan AAI. Proses yang dilakukan asisten dalam mengelola 

laporan ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar laporan do’a. 

Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.177 di halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.177 Antarmuka Halaman Tambah Laporan Hafalan Do’a 

Pada Gambar 4.177 di atas merupakan proses yang dilakukan oleh asisten 

dalam menambah laporan hafalan do’a yaitu dengan menekan tombol menu 

“Laporan Harian”, kemudian akan muncul drop down menu laporan harian. Lalu 

pilih menu “Rekap Laporan Hafalan Do’a”, tekan tombol tambah laporan do’a 

maka akan muncul pop-up tambah laporan do’a. Langkah berikutnya memilih 

nama mahasiswa, tanggal, nama do’a serta keterangan mengenai hafalan. Apabila 

daftar laporan hafalan do’a sudah ditambahkan, tekan tombol save untuk 

menyimpan data. Antarmuka hasil dari proses tambah daftar hafalan do’a harian 

dapat dilihat pada Gambar 4.178 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.178 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Laporan Hafalan Do’a 

 

Gambar 4.179 Antarmuka Halaman Detail Laporan Hafalan Do’a Mahasiswa 
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Gambar 4.180 Antarmuka Halaman Ubah Laporan Hafalan Do’a Mahasiswa 

Gambar 4.180 di atas merupakan antarmuka halaman ubah daftar hafalan 

do’a. Proses yang dilakukan asisten dalam mengubah daftar hafalan do’a yaitu 

dengan menekan tombol edit yang berada pada kolom action, lalu akan muncul 

pop-up ubah laporan do’a. Setelah data berhasil diubah, tekan save untuk 

menyimpan hasil perubahan. Untuk melihat hasil dari proses ubah daftar hafalan 

do’a milik mahasiswa, dapat dilihat pada Gambar 4.181 di halaman selanjutnya.  
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Gambar 4.181 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Laporan Hafalan Do’a 

 

Gambar 4.182 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Laporan Hafalan Do’a 
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Pada Gambar 4.182 di halaman sebelumnya, merupakan halaman hasil 

dari proses hapus daftar laporan hafalan do’a mahasiswa oleh asisten. Proses yang 

dilakukan yaitu dengan menekan tombol icon hapus pada kolom action yang ingin 

dihapus, kemudian akan secara otomatis daftar hafalan do’a tersebut akan 

terhapus. 

i. Tampilan Halaman Mengelola Laporan Hafalan Qur’an 

 Halaman mengelola laporan hafalan Qur’an ini digunakan oleh asisten 

sebagai halaman untuk mengelola rekapitulasi laporan hafalan surah dalam  Al-

Qur’an masing-masing mahasiswa bimbingan AAI. Proses yang dilakukan asisten 

dalam mengelola laporan ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar 

laporan hafalan surah. Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar 4.183 Antarmuka Halaman Tambah Laporan Hafalan Qur’an 

Pada Gambar 4.183 merupakan proses yang dilakukan oleh asisten dalam 

menambah laporan hafalan Qur’an yaitu dengan menekan tombol menu “Laporan 
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Harian”, kemudian akan muncul drop down menu laporan harian. Lalu pilih menu 

“Rekap Hafalan Qur’an”, tekan tombol tambah hafalan maka akan muncul pop-up 

“Masukan Hafalan Mahasiswa”. Langkah berikutnya memilih nama mahasiswa, 

memasukan nama surah, nilai kelancaran, nilai murotal, nilai tajwid serta 

keterangan dan tanggal. Apabila daftar laporan hafalan Qur’an sudah 

ditambahkan, tekan tombol save untuk menyimpan data. Antarmuka hasil dari 

proses tambah daftar hafalan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.184 di bawah 

ini. 

 

Gambar 4.184 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Laporan Hafalan Qur’an 

  Pada Gambar 4.184 di atas merupakan halaman daftar hafalan 

mahasiswa, halaman tersebut pada tampilan awal menampilkan daftar nama-nama 

mahasiswa bimbingan dari kelompok 1 Putri. Kemudian untuk melihat detail 

hafalan dari tiap masing-masing mahasiswa, pilih nama mahasiswa pada kolom 

nama. Tampilan detail halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.185 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.185 Antarmuka Halaman Detail Laporan Hafalan Qur’an Mahasiswa 

 

Gambar 4.186 Antarmuka Halaman Ubah Laporan Hafalan Qur’an Mahasiswa 
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Gambar 4.186 di halaman sebelumnya, merupakan antarmuka halaman 

ubah daftar hafalan Qur’an. Proses yang dilakukan asisten dalam mengubah daftar 

hafalan Qur’an yaitu dengan menekan tombol edit yang berada pada kolom 

action, lalu akan muncul pop-up ubah hafalan mahasiswa. Setelah data berhasil 

diubah, tekan save untuk menyimpan hasil perubahan. Untuk melihat hasil dari 

proses ubah daftar hafalan Qur’an milik mahasiswa, dapat dilihat pada Gambar 

4.187 di bawah ini.  

 

Gambar 4.187 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Laporan Hafalan Qur’an 

Mahasiswa 

  Sesuai dengan data pada Gambar 4.185 mengenai Antarmuka Halaman 

Detail Laporan Hafalan Qur’an Mahasiswa di halaman sebelumnya. Dapat dilihat 

perbedaannya pada Gambar 4.187 di atas menunjukan bahwa proses edit yang 

dilakukan oleh asisten yaitu hanya merubah nilai kelancaran hafalan Qur’an 

dengan nilai “65”, yang mana nilai kelancaran sebelumnya bernilai “60”.   
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Gambar 4.188 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Laporan Hafalan Qur’an 

Mahasiswa 

Pada Gambar 4.188 di atas, merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar laporan hafalan Qur’an mahasiswa oleh asisten. Proses yang dilakukan 

yaitu dengan menekan tombol icon hapus pada kolom action yang ingin dihapus, 

kemudian akan secara otomatis daftar hafalan Qur’an tersebut akan terhapus. 

j. Tampilan Halaman Melihat Hasil Kuesioner 

 Halaman melihat laporan kuesioner ini merupakan halaman yang 

digunakan asisten untuk menampilkan hasil penilaian kinerja asisten dari 

mahasiswa. Tampilan antarmuka hasil penilaian kuesioner dapat dilihat pada 

Gambar 4.189 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.189 Antarmuka Halaman Hasil Penilaian Kuesioner 

k. Tampilan Halaman Mengelola Laporan Tilawah 

 Halaman mengelola laporan tilawah ini digunakan oleh asisten sebagai 

halaman untuk mengelola rekapitulasi laporan tilawah harian masing-masing 

mahasiswa bimbingan AAI. Proses yang dilakukan asisten dalam mengelola 

laporan ini yaitu menambah, mengubah, serta menghapus daftar laporan tilawah. 

Tampilan ketiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.190 di halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.190 Antarmuka Halaman Tambah Laporan Tilawah 

Pada Gambar 4.190 merupakan proses yang dilakukan oleh asisten dalam 

menambah laporan tilawah yaitu dengan menekan tombol menu “Laporan 

Harian”, kemudian akan muncul drop down menu laporan harian. Lalu pilih menu 

“Rekap Laporan Tilawah”, tekan tombol tambah laporan tilawah maka akan 

muncul pop-up “Tambah Laporan Tilawah”. Langkah berikutnya memilih nama 

mahasiswa, tanggal, pekan, serta menchecklist status tilawah. Apabila daftar 

laporan tilawah sudah ditambahkan, tekan tombol save untuk menyimpan data. 

Antarmuka hasil dari proses tambah daftar laporan tilawah tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.191 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.191 Antarmuka Halaman Hasil Tambah Laporan Tilawah 

 Pada Gambar 4.191 di atas merupakan halaman daftar laporan tilawah, 

halaman tersebut pada tampilan awal menampilkan daftar nama-nama mahasiswa 

bimbingan dari kelompok 1 Putri. Halaman tersebut hanya menampilkan laporan 

tilawah pada pekan ke-1. Apabila ingin melihat laporan pekan ke-2, maka pilih 

angka pada drop down number pada kolom pekan. Kemudian untuk melihat detail 

tilawah dari tiap masing-masing mahasiswa, pilih nama mahasiswa pada kolom 

nama. Tampilan detail halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.192 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.192 Antarmuka Halaman Detail Laporan Tilawah Mahasiswa 

 

Gambar 4.193 Antarmuka Halaman Ubah Laporan Tilawah  
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Gambar 4.193 di halaman sebelumnya, merupakan antarmuka halaman 

ubah laporan tilawah mahasiswa. Proses yang dilakukan asisten dalam mengubah 

laporan tersebut yaitu dengan menekan tombol edit yang berada pada kolom 

action di halaman detail laporan tilawah, lalu akan muncul pop-up ubah laporan 

tilawah. Setelah data berhasil diubah, tekan save untuk menyimpan hasil 

perubahan. Untuk melihat hasil dari proses ubah daftar laporan tilawah milik 

mahasiswa, dapat dilihat pada Gambar 4.194 di bawah ini.  

 

Gambar 4.194 Antarmuka Halaman Hasil Ubah Laporan Tilawah  

 Pada Gambar 4.194 di atas merupakan halaman hasil proses ubah 

laporan tilawah mahasiswa dengan atas nama “Rina Rahmawati”. Proses 

perubahan yang dilakukan oleh asisten pada data tersebut yaitu mengubah status 

tilawah menjadi tidak terchecklist. Tanda tidak terchecklist tersebut menandakan 

bahwa mahasiswa tersebut tidak melakukan tilawah.  
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Gambar 4.195 Antarmuka Halaman Hasil Hapus Laporan Tilawah  

Pada Gambar 4.195 di atas, merupakan halaman hasil dari proses hapus 

daftar laporan tilawah mahasiswa oleh asisten. Proses yang dilakukan yaitu 

dengan menekan tombol icon hapus pada kolom action yang ingin dihapus, 

kemudian akan secara otomatis daftar tilawah tersebut akan terhapus. 

l. Tampilan Halaman Melihat Laporan Proyek Sosial 

 Halaman melihat laporan proyek sosial ini merupakan halaman yang 

digunakan asisten untuk melihat daftar laporan proyek sosial kelompok yang 

dikirim oleh mahasiswa tiap kelompok. Proses yang dilakukan oleh asisten untuk 

melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan tombol menu laporan kegitan, 

kemudian akan muncul drop down laporan kegiatan. Langkah berikutnya pilih 

menu rekap laporan proyek sosial, maka akan menampilkan halaman daftar 

laporan proyek sosial. Tampilan antarmuka daftar laporan proyek sosial dapat 

dilihat pada Gambar 4.196 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.196 Antarmuka Halaman Daftar Laporan Proyek Sosial  

 

Gambar 4.197 Antarmuka Halaman Detail Laporan Deskripsi Proyek Sosial  
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Pada Gambar 4.197 di halaman sebelumnya merupakan halaman detail 

deskripsi laporan proyek sosial dari masing-masing kelompok. Proses untuk 

melihat deskripsi tersebut yaitu dengan menekan tombol icon baca pada kolom 

deskripsi, kemudian akan secara otomatis menampilkan pop-up deskripsi. 

m. Tampilan Halaman Melihat Laporan Tugas 

 Halaman melihat laporan proyek sosial ini merupakan halaman yang 

digunakan asisten untuk melihat daftar laporan tugas yang dikirim oleh 

mahasiswa tiap kelompok. Proses yang dilakukan oleh asisten untuk melihat 

laporan tersebut yaitu dengan menekan tombol menu “Mahasiswa AAI”, 

kemudian akan muncul drop down mahasiswa AAI. Langkah berikutnya pilih 

menu “Laporan Tugas”, maka akan menampilkan halaman daftar laporan tugas. 

Tampilan antarmuka daftar laporan tugas dapat dilihat pada Gambar 4.198 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.198 Antarmuka Halaman Laporan Tugas 
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 Pada Gambar 4.198 di halaman sebelumnya, merupakan antarmuka 

halaman daftar laporan tugas. Untuk melihat detail mahasiswa yang telah 

mengirim tugas, asisten hanya menekan link nama tugas dari kolom judul tugas. 

Halaman detail tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.199 di bawah ini. 

  

Gambar 4.199 Antarmuka Halaman Detail Laporan Tugas 

 

4.3.1.4  Antarmuka Dosen 

   Berikut ini merupakan daftar tampilan implementasi antarmuka prototype 

awal dari Dosen. 

a. Tampilan Halaman Login 

  Halaman login dosen ini digunakan sebagai hak akses dari dosen untuk 

mengakses prototype sistem monitoring mentoring. Tampilan login dosen dapat 

dilihat pada Gambar 4.200 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.200 Antarmuka Halaman Login Dosen 

  Pada Gambar 4.200 di atas, merupakan tampilan halaman login dosen 

pada rancangan prototype awal. Halaman ini berfungsi sebagai awal proses untuk 

masuk ke dalam sistem monitoring milik dosen. Proses yang dilakukan dosen 

dalam melakukan proses login ini yaitu dengan mengisi username, password, 

serta memilih akses login sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. 

Apabila proses pengisian sudah benar, tekan tombol login untuk masuk ke dalam 

sistem monitoring tersebut. Namun, apabila proses pengisian login tersebut tidak 

sesuai maka sistem akan menampilkan pesan error. Untuk melihat pesan error 

login dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.201 Antarmuka Halaman Error Login Dosen 
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b. Tampilan Halaman Mengelola Profil 

 Halaman mengelola profil ini digunakan sebagai halaman untuk 

mengatur isi biodata profil dan password milik dosen. Tampilan manajemen profil 

dosen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.202 Antarmuka Halaman Mengelola Profil 

c. Tampilan Halaman Melihat Rekap Daftar Pertemuan Harian 

 Halaman melihat rekap daftar pertemuan ini merupakan halaman yang 

digunakan dosen untuk melihat daftar laporan kegiatan harian AAI yang dikirim 

oleh asisten tiap kelompok. Laporan kegiatan tersebut digunakan dosen untuk 

memantau perkembangan tiap asisten selama proses mentoring. Proses yang 

dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan 

tombol menu “Laporan Kegiatan”, kemudian akan muncul drop down menu 

laporan kegiatan.  
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 Langkah berikutnya pilih menu “Rekap Kegiatan Harian”, maka akan 

menampilkan halaman daftar laporan kegiatan. Tampilan antarmuka daftar 

laporan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.203 di bawah ini. 

 

Gambar 4.203 Antarmuka Halaman Daftar Pertemuan Harian 

d.  Tampilan Halaman Melihat Laporan Presensi 

 Halaman melihat laporan presensi ini merupakan halaman yang 

digunakan dosen untuk melihat daftar rekapitulasi laporan presensi mahasiswa 

yang dikirim oleh asisten tiap kelompok. Laporan presensi tersebut digunakan 

dosen untuk memantau keaktifan tiap mahasiswa bimbingan selama proses 

mentoring. Proses yang dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan presensi 

tersebut yaitu dengan menekan tombol menu “Laporan Kegiatan”, kemudian akan 

muncul drop down menu laporan kegiatan. Langkah berikutnya pilih menu 

“Rekap Presensi”, maka akan menampilkan halaman daftar laporan presensi. 

Tampilan antarmuka daftar laporan presensi dapat dilihat pada Gambar 4.204 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.204 Antarmuka Halaman Daftar Laporan Presensi 

  Pada Gambar 4.204 di atas menampilkan daftar presensi tiap mahasiswa 

bimbingan dari asisten yang bernama “Hary”. Dapat dilihat bahwa tampilan 

tersebut hanya menampilkan presensi semua mahasiswa pada pertemuan 1. Untuk 

melihat detail presensi masing-masing mahasiswa yaitu dengan menekan link 

nama mahasiswa pada kolom nama, maka akan muncul detail semua presensi 

mahasiswa tersebut. Tampilan detail presensi milik mahasiswa dapat dilihat pada 

Gambar 4.205 di halaman selanjutnya.  
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Gambar 4.205 Antarmuka Halaman Detail Daftar Laporan Presensi Mahasiswa 

e. Tampilan Halaman Melihat Laporan Shalat Harian 

 Halaman melihat laporan shalat harian ini merupakan halaman yang 

digunakan dosen untuk melihat daftar rekapitulasi laporan shalat mahasiswa yang 

dikirim oleh asisten tiap kelompok. Laporan tersebut digunakan dosen untuk 

memantau perkembangan shalat tiap mahasiswa bimbingan selama proses 

mentoring. Proses yang dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu 

dengan menekan tombol menu “Laporan Kegiatan”, kemudian akan muncul drop 

down menu laporan kegiatan. Langkah berikutnya pilih menu “Rekap Shalat 

Harian”, maka akan menampilkan halaman daftar laporan shalat mahasiswa tiap 

kelompok. Tampilan antarmuka daftar laporan shalat dapat dilihat pada Gambar 

4.206 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.206 Antarmuka Halaman Daftar Laporan Shalat Mahasiswa 

 Pada Gambar 4.206 di atas menampilkan daftar laporan shalat tiap 

mahasiswa bimbingan dari asisten yang bernama “Hary” di kelompok 1 putri . 

Dapat dilihat bahwa tampilan tersebut hanya menampilkan laporan semua 

mahasiswa pada pekan 1. Apabila ingin melihat rekap pada pekan ke 2, maka pilih 

drop list number pada kolom pekan. Kemudian jika ingin melihat detail 

keseluruhan shalat tiap pekan masing-masing mahasiswa yaitu dengan menekan 

link nama mahasiswa pada kolom nama, maka akan muncul detail semua rekap 

shalat mahasiswa tersebut. Tampilan detail rekap shalat milik mahasiswa dapat 

dilihat pada Gambar 4.207 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.207 Antarmuka Halaman Detail Daftar Laporan Shalat Mahasiswa 

f. Tampilan Halaman Melihat Profil Asisten 

 Halaman melihat profil asisten ini merupakan halaman yang digunakan 

dosen untuk melihat biodata diri asisten tiap kelompok. Dengan adanya biodata 

lengkap mengenai asisten, diharapkan dosen dan asisten yang diampu bisa 

menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, di dalam halaman biodata asisten 

terdapat daftar mahasiswa bimbingan dari asisten tersebut. Proses yang dilakukan 

oleh dosen untuk melihat biodata asisten tersebut yaitu dengan menekan tombol 

menu “Asisten Pengampu”, kemudian akan muncul drop down menu asisten 

pengampu. Langkah berikutnya pilih menu “Biodata Asisten dan Daftar 

Mahasiswa”, maka akan menampilkan halaman biodata profil asisten serta daftar 
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mahasiswa tiap kelompok. Tampilan antarmuka tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.208 di bawah ini. 

 

Gambar 4.208 Antarmuka Halaman Biodata Asisten Pembimbing 

g. Tampilan Halaman Melihat Laporan Hafalan Do’a 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan dosen untuk melihat 

rekap hafalan do’a mahasiswa yang dikirim asisten tiap kelompok. Proses yang 

dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan 

tombol menu “Laporan Kegiatan”, kemudian akan muncul drop down menu 

laporan kegiatan. Langkah berikutnya pilih menu “Rekap Hafalan Do’a”, maka 

akan menampilkan halaman daftar hafalan do’a masing-masing mahasiswa tiap 

kelompok. Tampilan antarmuka tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.209 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.209 Antarmuka Halaman Daftar Hafalan Do’a Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.209 di atas merupakan tampilan awal dosen saat 

membuka halaman daftar hafalan do’a mahasiswa. Halaman tersebut hanya 

menampilkan daftar mahasiswa bimbingan dari masing-masing asisten kelompok. 

Apabila ingin melihat secara detail keseluruhan rekapitulasi daftar do’a tiap 

mahasiswa, proses yang dilakukan dosen yaitu dengan memilih salah satu link 

nama mahasiswa pada kolom nama. Setelah itu akan muncul halaman detail 

halaman daftar do’a dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk melihat antarmuka 

halaman tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.210 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.210 Antarmuka Halaman Detail Daftar Hafalan Do’a Mahasiswa 

h. Tampilan Halaman Melihat Laporan Hafalan Qur’an 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan dosen untuk melihat 

rekap hafalan Qur’an mahasiswa yang dikirim asisten tiap kelompok. Proses yang 

dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan 

tombol menu “Laporan Kegiatan”, kemudian akan muncul drop down menu 

laporan kegiatan. Langkah berikutnya pilih menu “Rekap Hafalan Qur’an”, maka 

akan menampilkan halaman daftar hafalan Qur’an masing-masing mahasiswa tiap 

kelompok. Tampilan antarmuka tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.211 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.211 Antarmuka Halaman Daftar Hafalan Qur’an Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.211 di atas merupakan tampilan awal dosen saat 

membuka halaman daftar hafalan Qur’an mahasiswa. Halaman tersebut hanya 

menampilkan daftar mahasiswa bimbingan dari masing-masing asisten kelompok. 

Apabila ingin melihat secara detail keseluruhan rekapitulasi daftar hafalan Qur’an 

tiap mahasiswa, proses yang dilakukan dosen yaitu dengan memilih salah satu link 

nama mahasiswa pada kolom nama. Setelah itu akan muncul halaman detail 

halaman daftar Qur’an dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk melihat 

antarmuka halaman tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.212 di halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.212 Antarmuka Halaman Detail Daftar Hafalan Qur’an Mahasiswa 

i. Tampilan Halaman Melihat Laporan Hasil Ujian 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan dosen untuk melihat 

rekap nilai ujian mahasiswa yang dikirim asisten tiap kelompok. Proses yang 

dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan 

tombol menu “Hasil Ujian”, maka akan menampilkan halaman daftar nilai 

masing-masing mahasiswa tiap kelompok. Tampilan antarmuka tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.213 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.213 Antarmuka Halaman Daftar Nilai Ujian Mahasiswa 

j. Tampilan Halaman Melihat Laporan Tilawah 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan dosen untuk melihat 

rekap tilawah mahasiswa yang dikirim asisten tiap kelompok. Proses yang 

dilakukan oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan 

tombol menu “Laporan Kegiatan”, kemudian akan muncul drop down menu 

laporan kegiatan. Langkah berikutnya pilih menu “Rekap Tilawah”, maka akan 

menampilkan halaman daftar laporan tilawah masing-masing mahasiswa tiap 

kelompok. Tampilan antarmuka tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.214 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.214 Antarmuka Halaman Daftar Laporan Tilawah Mahasiswa 

  Pada Gambar 4.214 di atas merupakan tampilan awal dosen saat 

membuka halaman daftar laporan tilawah mahasiswa. Halaman tersebut hanya 

menampilkan daftar mahasiswa bimbingan dari masing-masing asisten kelompok. 

Apabila ingin melihat secara detail keseluruhan rekapitulasi daftar tilawah tiap 

mahasiswa, proses yang dilakukan dosen yaitu dengan memilih salah satu link 

nama mahasiswa pada kolom nama. Setelah itu akan muncul halaman detail 

halaman daftar keaktifan tilawah dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk 

melihat antarmuka halaman tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.215 di 

halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.215 Antarmuka Halaman Detail Daftar Laporan Tilawah Mahasiswa 

k. Tampilan Halaman Melihat Laporan Proyek Sosial 

 Halaman ini merupakan halaman yang digunakan dosen untuk melihat 

rekap laporan proyek sosial mahasiswa tiap kelompok. Proses yang dilakukan 

oleh dosen untuk melihat laporan tersebut yaitu dengan menekan tombol menu 

“Laporan Kegiatan” kemudian akan muncul drop down menu laporan kegiatan. 

Langkah berikutnya pilih menu “Rekap Proyek Sosial”, maka akan menampilkan 

halaman daftar laporan proyek sosial tiap kelompok. Tampilan antarmuka tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.216 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.216 Antarmuka Halaman Daftar Laporan Proyek Sosial 

  Pada Gambar 4.216 di atas merupakan tampilan awal dosen saat 

membuka halaman daftar laporan proyek sosial. Halaman tersebut hanya 

menampilkan daftar kelompok dari masing-masing asisten kelompok. Apabila 

ingin melihat secara detail dari data proyek sosial, proses yang dilakukan dosen 

yaitu dengan menekan tombol “Baca” pada kolom deskripsi. Setelah tombol 

“Baca” diklik, maka akan menampilkan pop-up deskripsi mengenai informasi 

laporan proyek sosial tersebut. Untuk melihat antarmuka pop-up deskripsi 

tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.217 di halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.217 Antarmuka Halaman Pop-up Deskripsi Laporan Proyek Sosial 

  Dapat dilihat pada gambar di atas, pop-up deskripsi tersebut berisi 

informasi mengenai detail pengirim. Apabila dosen ingin melihat isi detail lebih 

jelas tentang isi dari laporan tersebut, dosen hanya tinggal mengklik icon file pdf 

yang berada pada kolom file. 
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4.4 Evaluasi Pengujian Prototype Awal 

  Evaluasi pada pengujian prototype awal ini difungsikan sebagai proses 

penilaian dan evaluasi tentang seberapa baik prototype yang telah dibuat dapat 

berfungsi sesuai kebutuhan yang diharapkan dari pihak-pihak yang terkait AAI. 

Hasil dari proses evaluasi ini yaitu laporan saran perbaikan terhadap prototype 

yang telah diujikan. Evaluasi ini dilakukan kepada 2 orang BKP, 4 orang 

mahasiswa, 1 orang asisten, serta 2 orang dosen.   

 Untuk melihat detail rekap hasil evaluasi pengujian sementara prototype 

awal, akan dijabarkan pada pembahasan lembar hasil evaluasi di bawah ini. 

4.4.1 Lembar Hasil Evaluasi  

 Pada  lembar hasil evaluasi ini, akan dijabarkan rincian-rincian mengenai 

tabel hasil proses evaluasi yang telah diujikan kepada pihak-pihak AAI terhadap 

rancangan prototype sistem monitoring mentoring. Lembar evaluasi ini akan 

dibagi menjadi empat kategori, yaitu evaluasi dari segi : 

1. BKP (Badan Kordinasi Pembinaan) 

2. Mahasiswa 

3. Asisten 

4. Dosen Pembimbing AAI. 

Untuk melihat rincian keempat kategori tersebut, dapat dilihat pada 

Lampiran A mengenai “Lampiran Pengujian Prototype Awal” di lembar khusus 

Lampiran. 

4.4.2 Kesimpulan Hasil Evaluasi Pengujian Prototype Awal 

 Pada lembar kesimpulan hasil evaluasi pengujian prototype awal ini berisi 

mengenai kesimpulan dari proses pengujian awal kepada pihak-pihak yang terkait 

AAI. Untuk melihat kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran A mengenai “Lampiran Pengujian Prototype Awal” di lembar khusus 

Lampiran. 


