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 BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 

4.1 Batasan Implementasi 

Pada implementasinya tentu ada batasan-batasan yang harus ditentukan sebelumnya agar 

tidak terlalu jauh dari pokok bahasan utamanya. Berikut batasan implementasi pada 

Pengembangan Website Untuk Program Taklim UII.  

a. Penerapan sistem hanya di ruang lingkup DPPAI. 

b. Sistem hanya mengelola data terkait agenda, materi, progres, nilai, berita, presensi, 

pengumuman, dan kritik saran program Taklim. 

c. Sistem tidak melakukan perhitungan nilai peserta.  

d. Jenis akun pada sistem hanya terdapat empat jenis, yaitu DPPAI selaku admin program 

Taklim, PIC Fakultas yang digunakan oleh masing-masing fakultas, Mualim dan peserta 

program Taklim. 

 

4.2 Implementasi Pengembangan Website Untuk Program Taklim UII 

Implementasi terhadap hal-hal yang sudah dirancang sebelumnya adalah sesuatu yang 

harus dilakukan demi terwujudnya pengembangan sistem baru. Tahap ini merupakan tahap 

lanjutan dari metode yang digunakan. Seiring berjalannya waktu terdapat berbagai perubahan 

ataupun penambahan pada sistem ini. Hal tersebut sangat wajar terjadi, karena secara 

konseptual sistem akan selalu mengikuti kebutuhan dari pengguna.  

Implementasi dari Pengembangan Website Untuk Program Taklim UII secara lengkap 

akan dibahas pada poin-poin di bawah. Berikut poin-poin implementasi dari sistem ini. 

 

4.2.1 Peserta 

Peserta merupakan mahasiswa yang mengikuti program taklim selama 4 semester, dan 

semua kegiatan program Taklim dapat dilihat peserta didalam website. Dalam kasus ini peserta 

dapat melihat beberapa point yaitu: 

a. Halaman login 

Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh peserta untuk masuk kedalam 

sistem dengan username dan password yang telah di tentukan sebelumnya. Untuk tampilan 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Halaman login peserta 

 

b. Index peserta 

Halaman index peserta merupakan halaman yang menampilkan data peserta program 

Taklim. Untuk tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2 Halaman index peserta 

 

c. Lihat agenda 

Halaman agenda merupakan halaman yang menampilkan data agenda yang ada pada 

program Taklim. Untuk tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Halaman lihat agenda 

 

d. Lihat materi 

Halaman materi merupakan halaman yang menampilkan data materi yang ada pada 

program Taklim. Untuk tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Halaman lihat materi 

 

e. Lihat progres 

Halaman progres merupakan halaman yang menampilkan data progress materi peserta 

pada program Taklim. Untuk tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Halaman Lihat Progres 

 

f. Lihat nilai 

Halaman nilai merupakan halaman yang menampilkan data nilai peserta yang ada pada 

program Taklim. Untuk tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.6 Halaman lihat nilai 

 

g. Lihat presensi 

Halaman presensi merupakan halaman yang menampilkan data presensi peserta program 

Taklim. Untuk tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 


