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ABSTRAK 

Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia 

sehingga mereka dapat merasakan ketenteraman dan kedamaian. Selain kewajiban berdakwah, Islam 

mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Semakin banyaknya ilmu agama, semakin kita bertakwa 

kepada Allah dan pandai membentengi diri dari kemaksiatan, dan tidak ada alasan untuk 

meninggalkannya dengan didukung perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Lalu, potensi 

perkembangan teknologi Indonesia didukung oleh beberapa hal sebagai berikut tingginya pemakaian 

internet, meningkatnya industri aplikasi mobile, dan terlebih di Yogyakarta dengan potensi kajian 

sunnahnya.  

Pengembangan aplikasi sistem informasi kajian keislaman ini dibuat dan dirancang dengan 

sedemikian rupa. Didapatkan kebutuhan aplikasi dengan metode kuesioner dan pengujian prototype 

sebanyak dua kali. Untuk perancangan yang terakhir, digunakanlah Metode ADDIE dipakai dalam 

merancang aplikasi secara detail dari tingkat analisis sampai evaluasi. Pada tahap design, 

digunakanlah juga Use Case dan Activity Diagram untuk menggambarkan hubungan vital yang terjadi 

antara sistem dan pengguna serta proses bisnisnya, DFD untuk mengetahui tingkatan hak akses tiap 

pengguna, yaitu admin dan user, serta ERD untuk perancangan database. Lalu, Usability testing untuk 

pengujian aplikasi, digunakanlah SUS Questionnare sebagai alat untuk mengukur kelayakan aplikasi.  

Pada akhirnya, didapatkan kesimpulan bahwa rancangan aplikasi sistem informasi kajian 

tersebut dapat berjalan dan sesuai dengan kebutuhan. Implementasi dilapangan pada aplikasi telah 

berhasil diuji dan diterapkan, sehingga aplikasi dapat memproses penyebaran informasi kajian baik 

pada aplikasi user maupun admin. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode SUS 

Questionnare, didapatkan nilai SUS pada aplikasi user adalah 83,75. Aplikasi user telah layak dan 

diterima karena berada pada kategori “Acceptable”. Sedangkan untuk aplikasi admin didapatkan nilai 

SUS yaitu 84,75, yang berarti aplikasi juga berada pada kategori “Acceptable”. Artinya, kedua 

aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik dan layak digunakan. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan era globalisasi, teknologi 

informasi dan komunikasi seperti internet telah 

berkembang sangat pesat, sehingga interaksi 

dan penyampaian informasi akan berlangsung 

dengan cepat. Pengaruh globalisasi ini dapat 

berdampak positif dan negatif. Orang-orang 

dari berbagai tempat saling bertukar informasi, 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Informasi tersebut dapat berupa berita 

terkini, informasi fashion, pendidikan, 

kesehatan, kuliner, penjualan online, maupun 

jejaring sosial. Informasi lain dalam bidang 

keislaman, yaitu kegiatan berdakwah misalnya, 

kecanggihan penyebaran informasi tersebut 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

peningkatan kualitas dakwah. Keberadaan 

dakwah sangat penting dalam Islam. Dakwah 

dan Islam tidak dapat dipisahkan antara yang 

satu dengan yang lainnya. Setiap muslim 

diwajibkan menyampaikan dakwah Islam 

kepada seluruh umat manusia sehingga mereka 

dapat merasakan ketenteraman dan kedamaian. 

Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut 

banyak disebutkan dalam Al Qur’an. Di 

antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 104 yaitu 

”dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-

orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).¬ 

Selain kewajiban berdakwah, Islam 

mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. 



Semakin banyaknya ilmu agama, semakin kita 

bertakwa kepada Allah dan pandai 

membentengi diri dari kemaksiatan. Dalam QS. 

Fathir ayat 28 disebutkan, “Sesungguhnya yang 

takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

Nya, hanyalah ulama”. Ibnu Katsir 

rahimahullah pernah berkata, “Sesungguhnya 

yang paling takut pada Allah dengan takut yang 

sebenarnya adalah para ulama (orang yang 

berilmu).” Karena semakin seseorang 

mengenal Allah Yang Maha Agung, Maha 

Mampu, Maha Mengetahui dan Dia disifati 

dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, 

lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia 

akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus 

bertambah sifat takutnya.” (Tafsir Al Qur’an Al 

‘Azhim, 6: 308) (Tuasikal, 2013). Al-Imam 

Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata 

“Ketahuilah bahwa, perangkap iblis pertama 

atas manusia adalah menghalangi mereka 

menuntut ilmu agama, karena ilmu adalah 

cahaya, apabila telah padam lentera-lentera 

mereka maka dengan mudah iblis 

menjerumuskan mereka dalam kegelapan” 

(Jauzi, 2016). 

Yogyakarta, dimana pengembangan 

aplikasi ini dilakukan juga memiliki potensi 

didalamnya. Pertama, jumlah mahasiswa yang 

sedang tugas belajar di Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) lebih dari 220.000. Jika 

digabungkan dengan mereka yang ada di 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bisa melebihi 

angka 350.000 (Hardiyanto, 2018). Seperti 

yang kita ketahui, pengguna smartphone 

didominasi oleh kelompok usia pelajar. 

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), hampir separuh dari 

total pengguna internet di Indonesia merupakan 

masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun 

(49,52%) (Teknologi.id, 2018). 

Namun, teknologi informasi memang 

bagaikan pisau bermata dua yang di sisi lain 

bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, 

tetapi di sisi lainnya memberikan dampak 

buruk, data Kepolisian RI menyebutkan dalam 

sehari terdapat 25.000 alamat protokol internet 

atau "IP address" yang mengunduh muatan-

muatan pornografi (Samodro, 2018). Hal 

tersebut diperburuk dengan adanya kenakalan 

remaja, data UNICEF tahun 2016 menunjukkan 

bahwa kekerasan pada sesama remaja di 

Indonesia diperkirakan mencapai 50 persen. 

Sedangkan dilansir dari data Kementerian 

Kesehatan RI 2017, terdapat 3,8 persen pelajar 

dan mahasiswa yang menyatakan pernah 

menyalahgunakan narkotika dan obat 

berbahaya (Wiwin, 2018). Para pakar 

menyebutkan bahwa kriminalitas remaja 

disebabkan kurangnya pemahaman terhadap 

agama. Direktur Pencegahan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir 

Jenderal Pol Hamli (2018) mengatakan ada dua 

faktor yang membuat radikalisme bisa sampai 

masuk dan mempengaruhi civitas akademik di 

lingkungan kampus. Salah satu penyebabnya 

karena pemahaman agama yang kurang 

(Mohamad, 2018). Irham (2015) dalam 

penelitian juga menyatakan bahwa jika 

pemahaman keagamaan sempit dan eksklusif 

tidak menutup kemungkinan akan cenderung 

lebih tertutup dan tidak menerima keragaman 

(Irham, 2015). Yogyakarta, aksi kenakalan 

mendapat perhatian serius dari Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Kekerasan di 

jalan, di Yogyakarta biasa dikenal dengan 

klitih, yaitu salah satu bentuk anarkisme 

segerombolan para remaja yang ingin melukai 

atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan 

seperti pisau, gir, pedang samurai, dan senjata 

lainnya. Berdasarkan rilis akhir tahun yang 

dikeluarkan oleh Polda DIY, selama tahun 2016 

terjadi 43 kasus klitih (Purnomo, 2016). 

Data sistem informasi masjid kemenag 

menyebutkan bahwa jumlah masjid se-kota 

yogyakarta pada tahun 2014 berjumlah 494 

masjid (Kemenag DIY, 2015), atau 7873 masjid 

untuk keseluruhan yogyakarta, dengan tipologi 

yaitu masjid negara, masjid raya, masjid agung, 

masjid besar, masjid jami, dan sebagainya 

(Kemenag, 2018). Jumlah ini belum termasuk 

masjid – masjid baru yang belum terdata, dan 

tipologi lainnya seperti masjid kampus, 

contohnya Masjid Ulil Albab UII, Masjid 

Mardliyyah UGM, dan lain – lain. Lalu, untuk 

dari beberapa masjid tersebut ada beberapa 

yang sudah terdata mengadakan kajian sunnah, 

pada tahun 2015, 62 kajian rutin di daerah 

yogyakarta (Muslimah, 2015). Jumlah tersebut 

belum termasuk event – event yang lain seperti 

bulan ramadhan, idul fitri, idul adha, tabligh 

akbar, dan lain – lain. Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka aplikasi tersebut difokuskan di 

Yogyakarta.  

Selain itu, penelitian pembuatan aplikasi 

tersebut, didasarkan juga kepada aplikasi – 

aplikasi kajian yang ada. beberapa dari aplikasi 

tersebut dikaji, peneliti menemukan 

kekurangan – kekurangan yang ada sebagai 

aplikasi sistem informasi kajian berdasarkan 



kebutuhan yang telah peneliti lakukan melalui 

wawancara kepada 15 responden.

ketidaktahuan akan adanya aplikasi 

pengingat kajian, aplikasi yang beredar hanya 

terkhusus untuk satu ustadz, aplikasi terlalu 

global sehingga lambatnya info kajian terbaru, 

aplikasi tidak disertai fitur - fitur yang 

mumpuni seperti upload kajian, favorit, 

notifikasi peta, jarak lokasi kajian dan 

sebagainya sehingga menyulitkan 

penggunanya, dan aplikasi berisi iklan - iklan 

yang menguras kuota dan mengganggu 

tampilan aplikasi. Untuk fitur, 100% responden 

menginginkan adanya notifikasi pengingat, 

100% peta lokasi, 93,3% fitur share kajian, 

100% upload kajian, 80% kalender kajian, 

26,7% rekaman kajian, 73,3% rangkuman 

kajian, 26,7% livestream kajian, dan 20% 

rekaman kajian. Peneliti mengambil lima 

kebutuhan tertinggi karena keterbatasan waktu 

dan kemampuan. Semua penjelasan diatas 

menjadi cikal bakal alasan dikembangkannya 

aplikasi sistem informasi kajian tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat tampilan aplikasi 

agar nyaman dan hasil pengujian usabilitas 

dengan tingkat keberhasilannya dari rancangan 

aplikasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membuat tampilan aplikasi agar nyaman 

bagi pengguna dan mengetahui hasil pengujian 

usabilitas dari rancangan aplikasi tersebut. 

 

2. PENDAHULUAN 

2.1 Studi Islam 

Studi Islam adalah usaha sadar dan 

sistematis untuk mengetahui dan memahami 

serta membahas secara mendalam tentang 

seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan 

dengan agama Islam, baik berhubungan dengan 

ajaran, sejarah maupun praktik - praktik 

pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan 

sehari-hari (Muhaimin et.al., 2007). 

 

2.2 Desain Antarmuka  

User interface atau desain antarmuka 

adalah sebuah jembatan yang menghubungkan 

pengguna dengan sebuah produk. Desain 

antarmuka sebuah produk harus 

mempertimbangkan nilai efektivitasnya agar 

pengguna tidak kesulitan dengan antarmuka 

yang didesain (Barbara, 2007). 

 

2.3 DFD (Data Flow Diagram) 

DFD atau diagram aliran data adalah 

sebuah tehnis grafis yang menggambarkan 

aliran infoasi dan transformasi yang 

diaplikasikan pada saat bergerak dari input 

menjadi output. DFD dapat digunakan untuk 

menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak 

pada setiap tingkat abstraksi (Pressman, 2002). 

 

2.4 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

adalah diagram yang menyediakan cara 

mendeskripsikan rancangan basis data pada 

tingkatan logis. ERD didasarkan pada persepsi 

terhadap dunia nyata yang tersusun atas 

kumpulan objek dasar yang disebut entitas dan 

hubungan antar objek (Simarmatar, 2006). 

 

2.5 Android Studio 

Android SDK adalah perangkat lunak atau 

tool API yang diperlukan untuk mulai 

mengembangkan hasil aplikasi pada platform 

yang menggunakan bahasa pemograman Java 

(Supardi, 2012). 

 

2.6 Databases Server 

Server basis data adalah sebuah program 

komputer yang menyediakan layanan 

pengelolaan basis data dan melayani komputer 

atau program aplikasi basis data yang 

menggunakan client-server (Kadir, 2008). 

 

2.7 Model ADDIE 

Model ADDIE adalah salah satu model 

desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem 

yang sederhana dan mudah dipelajari. ADDIE 

adalah akronim dari Analyze, Design, 

Development, Implementation, dan Evaluate 

(Branch, 2009). 

 

2.8 Usability Testing 

Usability merupakan bagian dari bidang 

ilmu multi disiplin Human Computer 

Interaction (HCI). Usability Testing adalah 

salah satu cara untuk melakukan evaluasi 

sebuah produk (Rubin & Chisnell, 2008). Salah 

satu alat usability testing adalah SUS 

Questionnaire. 

 

 

 

 



3. PENDAHULUAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah masyakarat 

umum dan takmir masjid, terkhusus lagi 

pengguna android, yang mana aplikasi yang 

dibuat berbasis android. Untuk kebutuhan 

aplikasi, dilakukanlah wawancara terstruktur. 

Setelah itu dilakukanlah juga evaluasi 

prototype dimana responden diminta untuk 

mendemonstrasikan aplikasi dan menjawab 

pertanyaan yang ada dari aplikasi tersebut. 

kedua pengujian tersebut, akan didapatkan 

suatu permasalahan dan kebutuhan dari aplikasi 

yang akan dibuat. Responden yang dibutuhkan 

yaitu masing – masing 15 responden. 

Untuk pengujian aplikasi akhir, 

digunakanlah adalah kuesioner. Kuesioner 

yang digunakan adalah SUS Questionnaire. 

Responden yang dibutuhkan berjumlah 10 

orang, karena ukuran sampel dari 10 peserta 

kemungkinan besar akan mengungkapkan 

minimal 80% dari masalah usability (Faulkner, 

2003). Karena aplikasi yang di uji ada dua, 

yaitu aplikasi user dan admin, maka penelitian 

ini melibatkan 20 responden, 10 responden 

aplikasi user yaitu pada member dan takmir, 

dan 10 responden aplikasi admin untuk admin. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

Untuk pengembangan aplikasi, 

menggunakan aplikasi Android Studio, 

XAMPP Server, Sublime Text, CorelDraw, 

Microsoft Visio, Mozilla Firefox, dan lain – 

lain. Lalu, dalam perancangan aplikasi sistem 

informasi kajian keislaman berbasis android 

pada penelitian ini, menggunakan ERD dan 

model pengembangan ADDIE. Perancangan 

tabel tersebut dibantu dengan menggunakan 

metode DFD dan ERD.  

SUS Questionnaire terdiri dari 10 

pernyataan dimana masing-masing pernyataan 

disediakan lima pilihan jawaban untuk 

responden; dari sangat setuju (4) sampai sangat 

tidak setuju (0). Kuesioner ini dibuat oleh John 

Brooke pada tahun 1986. SUS telah menjadi 

standar industri dalam mengukur tingkat 

usability dengan referensi lebih dari 1300 

artikel dan publikasi. SUS juga merupakan 

salah satu kuesioner yang paling umum 

digunakan untuk menilai usability (Lewis, 

2006). 

SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. 

Pertanyaan nomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) 

merupakan pertanyaan yang bernada positif. 

Sedangkan pertanyaan nomor genap (2, 4, 6, 8, 

10) merupakan pertanyaan yang bernada 

negatif.  

Tabel 1 Pertanyaan SUS 

 

Pada pertanyaan ganjil (bernada positif), 

skor tiap pertanyaan dihitung dengan cara bobot 

tiap pertanyaan (xi) dikurangi 1, ditulis xi-1. 

Begitu pula pertanyaan genap (bernada 

negatif), skor dihitung dengan cara 5 dikurangi 

bobot tiap pertanyaan (xi), ditulis menjadi 5-xi. 

Total skor didapatkan dengan menjumlahkan 

seluruh skor tiap pertanyaan (genap maupun 

ganjil). Skor SUS menunjukkan tingkat 

penerimaan pengguna pada aplikasi 

berdasarkan tingkat usability. Sebuah sistem 

termasuk pada kategori “Not Acceptable” bila 

skor SUS berada pada range 0-50, Skor SUS 

pada range 51-70 termasuk kategori 

“Marginal”, sedangkan sistem berada pada 

kategori “Acceptable” apabila memiliki skor 

SUS pada range 71-100 (Bangor et.al., 2009). 

4. PENGOLAHAN DATA 

4.1 Analisis Pengguna dan Fungsionalitas 

Dalam aplikasi ini akan terdapat dua 

pengguna yang dalam prakteknya. Pengguna 

pertama disebut sebagai user, yaitu member dan 

takmir yang menggunakan smartphone android 

untuk mencari informasi kajian yang tersedia. 

Jikalau pengguna ingin menambahkan info 

kajian maka pengguna harus terdaftar terlebih 

dahulu pada sistem, kemudian setelah terdaftar 

pengguna login untuk masuk ke sistem aplikasi. 

Pengguna kedua merupakan admin, yaitu 

pengguna yang mengatur database dari 

informasi kajian yang ada, dan 

mengembangkan aplikasi dari balik layar. 

 

4.2 Analisis Kebutuhan Masukkan (Input) 

Dalam aplikasi ini terdapat beberapa input 

berdasarkan penggunanya, pertama adalah user 

yaitu member dan takmir, yang dapat 



mengetahui dan mengirim informasi kajian, 

kemudian pengguna kedua yaitu administrator 

dari aplikasi admin untuk mengelola informasi 

bagi aplikasi user. 

Input yang diberikan oleh user, yaitu 

registrasi akun melalui smartphone android 

adalah nama, email, No hp, username, 

password, tempat tanggal lahir, alamat, dan 

foto. Serta input kajian bagi pengguna android 

yang telah login adalah foto, judul, kategori, 

lokasi, ustadz, tanggal, jam, dan deskripsi 

 

4.3 Analisis Kebutuhan Keluaran (Output) 

Proses yang dapat dilakukan oleh 

pengguna aplikasi sistem informasi kajian 

berbasis android ini, akan ada kebutuhan output 

berdasarkan pengguna yang mengakses 

aplikasi, output bagi user adalah informasi 

input, lokasi, nama ustadz kajian telah terkirim. 

Output bagi admin adalah informasi pengajuan 

input kajian, lokasi, dan nama ustadz dari user 

masuk, pengelolaan akun admin, takmir, dan 

member, dan pengelolaan informasi lokasi, 

ustadz, kategori, event, dan slide 

 

4.4 Use Case Diagram 

Diagram ini digunakan untuk melihat 

hubungan vital yang terjadi antara pengguna 

dengan aplikasi serta aktivitas yang dapat 

dilakukan.

User

Logout
Registrasi

Login

Upload Kajian Ajukan Ustadz/Lokasi

Pengajuan

TerimaTolak

Detail Kajian UstadzLokasi

Admin

Login

<<include>><<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

Logout

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 1 Use Case Diagram 

 

4.5 Activity diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk 

mendeskripsikan logika prosedural, proses 

bisnis, hak akses dan aliran kerja dalam banyak 

kasus. Activity diagram akan menjelaskan 

bagaimana proses aplikasi tersebut mulai 

bekerja sampai aplikasi tersebut selesai 

digunakan. 
Keseluruhan Proses

User Admin

P
ha

se

Slide

Registrasi

Login

Upload

Profil

Kalender

Lokasi

Kategori

Setting

Search

Terbaru

Terdekat

Favorit

Tentang

Versi

Donasi

Ajukan Ustadz

Ajukan Lokasi

Hubungi Kami

Detail Kajian

Login

Home

Member

Admin

Lokasi

Takmir

Kategori

Ustadz

Slide

Event

Pengajuan

HomeSidebar

Share 

Ustadz

KajianKu

 
Gambar 2 Activity Diagram 

 

4.6 Perancangan DFD 

Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 

pada aplikasi sistem informasi kajian, 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan hak 

akses bagi tiap pengguna, dan menggambarkan 

komponen – komponen sebuah sistem, aliran-

aliran data, asal, tujuan, dan penyimpanan dari 

data tersebut. 

Admin

Sistem Aplikasi

Data User

Data informasi kajian
Data Slide

Data Lokasi

Data Ustadz

Data Kategori

Data Pengajuan

User

Data User

Data informasi kajian

Data Lokasi
Data Ustadz

Data Kalender

 
Gambar 3 DFD Level 0 
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Notifikasi 
pengajuan

Penerimaan 

Input Kajian
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Data Ustadz

Data 
Pengajuan
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Gambar 4 DFD Level 1 



4.7 Perancangan ERD 

Perancangan database pada aplikasi sistem 

informasi kajian, dibuat berdasarkan kebutuhan 

input yang diperlukan. Perancangan database 

menggunakan metode ERD. 

 

Admin

Pengajuan Event

Favorit

Kalender

Lokasi

Member

Slide

Takmir

Ustadz

Id_Admin

Id_Ajuan

Id_Event

Id_Favorit

Id_Kalender

Id_Lokasi

Id_Member

Id_Slide

Id_Takmir

Id_Ustadz

Nama_admin

Username

Password

Jenis

Id_lokasi

Id_ustadz

Id_event

Level_pengajuan

Id_takmir

Id_lokasi

Id_ustadz Id_kategori

Judul Tanggal

Jam

Gambar

Deskripsi

Status

Id_takmir

Id_member

Id_event

tgl

Id_penyimpan

Nama_lokasi

level

Id_event

alamatlat

lng status

Nama_member

Username

Password

ttl

alamat

foto

token

Id_Event

Id_lokasi

Username

Password

token

Nama_ustad

status

MasukMengajukan

1

M 1
Masuk

1

Kategori

Id_kategori

Nama_kategori

1

1

Judul

Id_kategori

tanggal

jam

M

1

M
M

1

M

level

1
M

1

 
Gambar 5 Grafik ERD 

 

4.8 Rancangan Antarmuka Aplikasi 

Rancangan antarmuka tersebut merupakan 

tindakan lebih lanjut dan lebih rinci setelah 

dilaksanakannya pengujian dan evaluasi pada 

prototype. Rancangan antarmuka dibuat dengan 

menggunakan bantuan software CorelDraw. 

Contohnya seperti halaman home dan 

registrasi. 

KajianKu

Slide

List Kajian

Tab Tab Tab

Logo

Home Upload Pr ofil e K al ender Sett ing

S
id

e
b
a

r

Foto

Ganti 
Foto

TTL

Password

Username

Nama

Alamat

Submit

Kembali

 
Gambar 6 Rancangan Tampilan 

 

4.9 Implementasi Aplikasi 

Implementasi adalah langkah nyata untuk 

menerapkan sistem aplikasi yang 

dikembangkan. Artinya, pada tahap ini semua 

yang telah dikembangkan diaplikasikan atau 

diatur sedemikian rupa sesuai dengan peran 

atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. 

Penerapan aplikasi tersebut menggunakan 

software Android Studio. 

 

4.10 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan 

metode SUS Questionnare. Dengan studi kasus 

tersebut dapat dilihat apakah aplikasi yang 

dibangun sesuai dengan kebutuhan atau tidak, 

berfungsi atau tidak. Pada sistem ini memiliki 

beberapa pengujian yang dilakukan agar 

mencapai sistem yang di harapkan. Pengujian 

tersebut yaitu pada aplikasi user dan admin. 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Perancangan Database 

Pada bagian ini merupakan implementasi 

dari perancangan database yang telah dibuat 

sebelumnya. Relasi tabel yang terjadi meliputi 

11 tabel yaitu tabel lokasi, admin, ajuan, takmir, 

slide, favorit, kategori, ustadz, kalender, 

member, dan event. 

 
Gambar 7 Tabel Relasi 

 

 

5.2 Hasil Perancangan Antarmuka  

Hasil dari perancangan antarmuka pada 

sistem informasi kajian berbasis android 

meliputi dua aplikasi, yaitu aplikasi user dan 

aplikasi admin.  

  
Gambar 8 Tampilan Aplikasi User 

 



  
Gambar 9 Tampilan Aplikasi Admin 

 

5.3 Hasil Pengujian Aplikasi 

Pada tahapan ini, pengujian terhadap aplikasi 

android untuk pengguna yang telah dibuat 

sebelumnya untuk memeriksa apakah keluaran 

atau hasil yang diberikan sesuai dengan yang 

telah ditentukan sebelumnya dengan 

menggunakan metode SUS Questionnare. 

Pada aplikasi User, nilai SUS yang didapatkan 

adalah 83,75. Sedangkan pada aplikasi admin 

yaitu nilai SUS yang didapatkan adalah 84,75. 

Dengan demikian, kedua aplikasi telah layak 

dan diterima, karena aplikasi berada pada 

kategori “Acceptable”. 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melalui proses dari awal hingga 

akhir, aplikasi sistem informasi kajian berbasis 

android dapat diambil beberapa kesimpulan 

seperti berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 

desain, pengembangan, implementasi dan 

pengujian yang dilakukan, maka diambil 

kesimpulan bahwa rancangan aplikasi 

sistem informasi kajian tersebut dapat 

berjalan dan sesuai dengan kebutuhan. 

Implementasi dilapangan pada aplikasi 

telah berhasil diuji dan diterapkan, 

sehingga aplikasi dapat memproses 

penyebaran informasi kajian baik pada 

aplikasi user maupun ad       min. 

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan metode SUS Questionnare, 

didapatkan nilai SUS pada aplikasi user 

yang didapatkan berdasarkan nilai rata-

rata skor keseluruhan dari semua jawaban 

yang diberikan oleh responden adalah 

83,75. Aplikasi user telah layak dan 

diterima karena berada pada kategori 

“Acceptable”. Sedangkan untuk aplikasi 

admin didapatkan nilai SUS yaitu 84,75, 

yang berarti aplikasi berada pada kategori 

“Acceptable”, artinya aplikasi layak 

digunakan dan diterima. 

 

6.2 Saran 

Aplikasi sistem informasi kajian berbasis 

android ini bersifat kontinu, yang mana dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan 

lebih banyak kenyamanan dan kepuasan di 

kedepannya nanti. Saat ini, pengelolaan 

aplikasi berada dibawah naungan Masjid Ulil 

Albab UII agar dapat dikelola dan diatur 

dengan baik. Saran kedepannya, yaitu semoga 

aplikasi dapat dintegrasikan dengan daftar 

kehadiran sholat dan kajian pada pihak takmir 

untuk dilakukan pengawasan, lalu 

pengintegrasian dengan kartu mahasiswa 

khususnya mahasiswa UII agar track ibadahnya 

terlihat tiap sholat berjama’ah dan mengikuti 

kajian yang ada di Masjid Ulil Albab UII. 
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