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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan non fungsional, dan 

arsitektur sistem. Pada perancangan sistem terdapat DFD (Data Flow Diagram) 

yang meliputi Diagram Konteks, DFD Level 0, dan DVD Level 1 sedangkan 

perancangan basis data yaitu ERD (Entity Relationship Diagram) meliputi 

Diagram Konseptual CDM (Conseptual Diagram Model) dan Diagram Fisik 

PDM (Phisical Diagram Model), serta perancangan antarmuka (interface). 

3.1. Analisa Sistem 

Analisa sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan 

sistem untuk membangun aplikasi. Analisa dilakukan dengan mencari dan 

menentukan beberapa kebutuhan seperti mendeskrispsikan sistem yang akan 

dibangun, fungsi–fungsi yang dibutuhkan, komponen–komponen apa saja yang 

akan terlibat dalam pembuatan aplikasi, data hasil proses sistem serta desain 

interface. 

3.1.1. Analisa kebutuhan 

Analisis kebutuhan sistem digunakan untuk menggambarkan informasi 

tentang sistem yang akan dirancang secara ideal. Ada dua macam analisis 

kebutuhan sistem yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. 

3.1.2. Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses yang akan 

diterapkan pada sistem agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan [5]. Beberapa kebutuhan fungsional yaitu: 

1. Sistem dapat menampilkan ayat arab, latin, terjemahan dan audio Al-Quran. 

2. User (santri) dapat mengatur jadwal setor hafalan sesuai ayat/surah dan juga 

waktu yang diinginkan. 

3. Sistem memberikan notifikasi berupa alarm kepada user sebagai 

pengingat/tanda memulai setor hafalan. 

4. User (guru) dapat memvalidasi hafalan santri  dan melihat catatan hafalan 

semua santri. 
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5. Sistem dapat menampilkan pilihan setting hafalan muraja’ah pada menu 

setting dengan menginputkan surat dan ayat serta perulangan sebanyak berapa 

kali. 

6. User (santri) dapat mengatur ukuran huruf, pilihan yang ditampilkan untuk 

baca alquran seperti ayat arabnya saja atau dengan terjemahan dan latin 

alquran, serta user dapat mengganti password pada menu setting. 

3.1.3. Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional merupakan analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui spesifikasi kebutuhan sistem yang melibatkan analisis perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) [5]. Beberapa kebutuhan non 

fungsional yaitu:  

a. Kebutuhan perangkat keras (hardware). 

Adapun kebutuhan perangkat keras dibagi menjadi dua bagian yaitu, 

kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan program serta 

kebutuhan perangkat keras  untuk pengujian sistem pada smartphone. Pada 

tabel di bawah ini menunjukkan spesifikasi perangkat keras yang digunakan 

untuk perancangan program aplikasi pembelajaran, segabai berikut: 

Tabel 3.1. Spesifikasi Perangkat Keras Laptop 

No. Perangkat Keras Spesifikasi 

1. Laptop HP 430 Notebook PC 

2. Processor Intel®Core(TM) i3-2350M CPU 

@ 2.30GHz 2.30 GHz 

3. VGA 32-bit Operating System 

4. RAM 6.00 GB 

5. Hard drive 320 GB 

 

Pada tabel di bawah ini menunjukkan spesifikasi perangkat keras yang 

digunakan sebagai pengujian sistem yang telah dibuat yang berupa Smartphone, 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Spesifikasi Perangkat Keras Smartphone 

No. Perangkat Keras Keterangan 

1. Ponsel OPPO F1f 

2. Preccesor Qualcomm MSM8939”Octacore” 

3. GPU Adreno 305 

4. RAM 3 GB 

5. Hard drive 16 GB (Internal) 

 

b. Kebutuhan perangkat lunak (software). 

Kebutuhan perangkat lunak juga dibagi menjadi dua bagian yaitu, kebutuhan 

perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan program serta kebutuhan 

perangkat lunak  untuk pengujian sistem pada smartphone. Adapun perangkat 

lunak penunjang yang  digunakan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi 

dan untuk instalasi sistem ditunjukkan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:  

Tabel 3.3. Spesifikasi Perangkat Lunak 

No. Perangkat Lunak 

1 Java Development Kit (JDK) 

2 IDE Eclipse 

3 Android SDK 

4 Android Development Tools (ADT) 

5 Android Virtual Device (AVD) 

6 Android versi 5.1.1 (Lollipop) 

 

Pembuatan aplikasi tersebut membutuhkan software penunjang, seperti 

software editor untuk proses coding menggunakan Eclipse, dan untuk 

penyimpanan data membutuhkan web server sebagai admin dan pengolah sumber 

basis data yang terdapat pada database server. Database server berfungsi untuk 

menyimpan data-data yang akan di download oleh aplikasi tersebut. 

3.1.4. Arsitektur Sistem 

Setelah di ketahui kebutuhan fungsional dan non fungsional, akan 

dilakukan perancangan sistem. Rancangan sistem yang akan di terapkan untuk 

sistem ini adalah: 
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Gambar 3.1. Arsitektur Sistem 

Aplikasi ini berfungsi sebagai media untuk pengambilan data audio Al-

Quran oleh perangkat mobile terutama smartphone android. Server merupakan 

penghubung antara aplikasi dengan database server. Dimana terdiri dari web 

service dan database server. Web service merupakan web yang berfungsi sebagai 

pengolah sumber basis data yang terdapat pada database server. Database server 

berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan di download oleh aplikasi 

tersebut. 

Aplikasi ini dibangun diatas platform android dan bekerja dengan cara 

mengunduh file audio dengan format Mp3 dari web service ketika akan memutar 

ayat audio untuk pertama kali, audio yang pernah diputar akan tersimpan di 

memori smartphone sehingga tidak perlu mengunduh ulang. 

3.2. Perancangan Sistem 

 Susunan rancangan sistem ini dibuat agar mempermudah dalam pembuatan 

program aplikasi pembelajaran agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

harapan. Adapun rancangan yang dimaksud yaitu: 

3.2.1. DFD (Data Flow Diagram)  

 DFD (Data Flow Diagram) adalah suatu model untuk menggambarkan 

asal data, tujuan data serta proses apa saja yang terjadi  pada suatu sistem. Dengan  

menggunakan DFD diharapkan dapat memudahkan  user untuk  mengerti bentuk 

aplikasi yang diterapkan.  

3.2.2. Diagram konteks (Context Diagram) 

  Diagram konteks (Context Diagram) merupakan alat bantu untuk 

struktur analisis. Pendekatan terstruktur ini mencoba untuk menggambarkan 

sistem secara garis besar atau keseluruhan. Pada diagram konteks ini dianalisis 

terlebih dahulu. Sistem informasi yang dibuat akan menghasilkan informasi apa 

Web Server 

Smartphone Android Database 

(Download data audio) 
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saja, sumber informasi yang dibutuhkan dan tujuan dari informasi yang 

dihasilkan untuk lebih jelasnya mengenai diagram konteks digambarkan sebagai 

berikut : 

  Pada Context diagram ini terdapat 2 entitas luar yaitu santri sebagai 

pengguna sistem yang akan melakukan hafalan alquran dan ustad sebagai admin 

pengelola data dan juga pemberi feedback terhadap hafalan santri: 

ustad
ustad

login

daftar hafalan

validasi login

catatan hafalan

baca alquran

hasil_registrasi

Setting

setting
penjadwalan

validasi login

penjadwalan

login

registrasi

santri

ustad

0

Sistem Hafalan Alquran

 

Gambar 3.2. Konteks Diagram 

Berikut ini penjelasan dari diagram konteks di atas : 

a. Santri 

Santri dapat melakukan registrasi kemudian login untuk mendapatkan hak 

akses ke dalam menu utama aplikasi. Setelah masuk ke dalam sistem, user 

santri dapat melakukan berbagai macam aktivitas seperti baca alquran, 

penjadwalan hafalan, melihat catatan hafalan, setting play muraja’ah, setting 

tampilan dan rubah password. 

b. Ustad 

Dalam hal ini ustad adalah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

proses insert, edit, delete, dan view data pada sistem sehingga user ustad dapat 

memanajemen data ustad. Fungsi user ustad sangat penting dalam aplikasi 
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hafalan alquran ini, karena user ustad yang memanage semua data dan pemberi 

feedback terhadap hafalan santri. 

3.2.3. DFD Level 0 

  DFD level 0 merupakan representasi dari data pada context diagram yang 

sudah dipartisi untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Pada aplikasi 

hafalan al-quran,  dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

hafalan valid

hafalan valid

hafalan prog res

daftar hafalan prog res

ustad

ustad

ustad

ustad

hafalan

validasi log in

log in

ustad

ustad

setting

setting

hafalan santri

catatan hafalan

Setting

setting

penjadwalan
hafalan santri

hafalan santri

penjadwalan

baca alq uran

latin

terjemahan

arab

alq uran

santri

santri

validasi log in

log in

hasil_reg istrasi

santri

santri

reg istrasi

santri

ustad

1

reg istrasi

2

log in santri

3

view alq uran

4

penjadwalan

5

catatan 

hafalan

6

setting

tbl_santri

tbl_alq uran

alq uran
terjemahan

latin

tbl_hafalan

tbl_set

7

log in ustad

tbl_ustad

8

manag e 

ustad

9

catatan 

Hafalan 

ustad

10

validasi 

hafalan

tbl_setoran

 

Gambar 3.3. DFD Level 0  

Dari ke 10 proses diatas masing-masing mempunyai fungsi: 

1. Registrasi berfungsi untuk menginputkan data user santri/ustad 

2. Login santri berfungsi untuk memverivikasi data user untuk mendapatkan hak 

akses ke menu utama santri 

3. Login ustad berfungsi untuk memverivikasi data user untuk mendapatkan hak 

akses ke menu utama ustad 

4. View alquran berfungsi untuk menampilkan alquran dalam bentuk arab, latin, 

terjemahan dan juga audio yang dapat diputar 
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5. Penjadwalan berfungsi untuk menampilkan form penjadwwalan yang mana 

harus diisi oleh user santri dengan menginputkan nama surat, ayat dan waktu 

hafalan kemudian akan disimpan dan ditampilkan notifikasi berupa alarm 

sebagai pengingat waktu hafalan  

6. Catatan Hafalan berfungsi untuk menampilkan daftar hafalan yang telah 

dilakukan oleh santri 

7. Catatan Hafalan Ustad berfungsi untuk menampilkan daftar hafalan semua 

santri 

8. Validasi Hafalan berfungsi untuk menampilkan daftar hafalan santri dengan 

status progress yang kemudian hafalan tersebut akan divalidasi oleh ustad 

dengan cara memberi penilaian hafalan dan kemudian disimpan dan 

ditampilkan kembali dengan status hafal  

9. Setting berfungsi untuk menampilkan pilihan setting play muraja’ah, setting 

tampilan dan setting password, dan masing-masing pilihan tersebut dapat 

diatur oleh user santri 

10. Manage Ustad berfungsi untuk memanajemen data ustad seperti insert, 

update, delete, dan view data 

3.2.4. DFD Level 1 

  DFD Level 1 merupakan penjabaran yang lebih detail dari level 

sebelumnya yaitu dengan cara memecah proses menjadi beberapa proses sesuai 

dengan sistem yang akan di buat, berikut merupakan DFD Diagram Level 1 yang 

terdiri dari pecahan proses yaitu: 

1. DFD Level 1 Proses Registrasi 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses registrasi: 

hasil reg istrasi santri

santrireg istrasi

santri tbl_santri

1

Input 

Reg istrasi

2

view hasil 

reg istraso

 

Gambar 3.4. DFD Level 1 Proses Registrasi 
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Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses input data registrasi user 

yang akan disimpan kedalam database kemudian menampilkan hasil registrasi 

kepada user. 

2. DFD Level 1 Proses Login santri 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses login: 

hasil login santri

santrilogin

santri

tbl_santri

1
get 

username 

and 

password

2

autentikasi 

login

 

Gambar 3.5. DFD Level 1 Proses Login Santri  

Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses pengambilan inputan 

username dan password kemudian username dan password tersebut di cocokkan 

dengan data yang ada pada database sehingga menghasilkan autentikasi login 

berhasil atau login gagal yang di tampilkan kembali kepada user. 

3. DFD Level 1 Proses Baca Alquran 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses baca alquran: 
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terjemahan

latin

arab

ayat

latin

terjemahan

arab

alquran

baca alquran

tbl_alquran

alquran

terjemahan

latin

santri

1

setting

2

view alquran

4

view 

terjamahan

5

view arab

6

view latin

 

Gambar 3.6. DFD Level 1 Proses Baca Alquran 

Terdapat beberapa proses dalam baca alquran yaitu proses menampilkan data 

ayat alquran, data text arab alquran, data latin alquran, dan data terjemahan 

alquran dari database kemudian data tersebut akan ditampilkan pada menu setting 

sehingga user dapat mengatur tampilan untuk baca alquran dengan cara 

mencentang pilihan apa saja yang akan ditampilkan selain itu sistem juga dapat 

menampilkan tombol navigasi play, pause, next, previous, refresh dan juga stop 

agar memudahkan user dalam melakukan hafalan alquran. 

4. DFD Level 1 Proses Penjadwalan 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses penjadwalan: 

penjadwalan

penjadwalan
hafalan santri

hafalan santri

santri
tbl_hafalan

1

insert 

penjadwalan

2

notifikasi 

jadwal

 

Gambar 3.7. DFD Level 1 Proses Penjadwalan 

Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses input data penjadwalan 

user santri yang akan disimpan kedalam database kemudian menampilkan 

notifikasi berupa alarm sebagai pengingat setor hafalan yang di tampilkan kembali 

kepada user. 
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5. DFD Level 1 Proses Catatan Hafalan Santri 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses catatan hafalan: 

hafalan santricatatan hafalan
santri tbl_hafalan

1

view 

catatan 

hafalan

 

Gambar 3.8. DFD Level 1 Proses Catatan Hafalan Santri 

Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses pengambilan data hafalan 

santri dari database yang kemudian akan ditampilkan kepada user dalam bentuk 

daftar/list hafalan. 

6. DFD Level 1 Proses Setting 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses setting: 

setting

Setting

password
password

alquran

password

setting

ganti password

santri

tbl_set

1

murajaah

2

setting 

tampilan

3

ganti 

password

 

Gambar 3.9. DFD Level 1 Proses Setting 

Terdapat beberapa proses dalam menu setting ini, yang pertama adalah proses 

pengambilan data alquran dari database yang kemudian akan ditampilkan pilihan 

muraja’ah pada menu setting dan ditampilkan kembali kepada user santri. Yang 

kedua yaitu user santri mengubah tampilan arab, latin, terjemahan, font Arabic, 

atau font alphabet pada menu setting kemudian disimpan ke dalam database. 

Yang ketiga adalah proses ubah password, user menginputkan password lama dan 

baru kemudian akan disimpan dalam database dan ditampilkan kembali hasil 

perubahannya kepada user.  
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7. DFD Level 1 Proses Login Ustad 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses login ustad: 

ustadlog in

validasi log in
ustad

ustad tbl_ustad

1

g et usernaa 

dan password

2

validasi 

log in

 

Gambar 3.10. DFD Level 1 Proses Login Ustad 

Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses pengambilan inputan 

username dan password kemudian username dan password tersebut di cocokkan 

dengan data yang ada pada database sehingga menghasilkan autentikasi login 

berhasil atau login gagal yang di tampilkan kembali kepada user. 

8. DFD Level 1 Proses Validasi Hafalan 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses validasi hafalan: 

hafalan valid

hafalan valid

daftar hafalan prog res

hafalan prog res

tbl_hafalan

ustad

tbl_setoran

1

view 

hafalan 

progres

2

simpan 

validasi

 

Gambar 3.11. DFD Level 1 Proses Validasi Hafalan 

Terdapat dua proses yang dilakukan, yang pertama yaitu proses view hafalan 

progress yang mana proses ini sebelumnya telah dilakukan pengambilan data 

hafalan santri dengan status progress kemudian ditampilkan berupa daftar/list 

hafalan ke dalam menu catatan hafalan ustad. Ustad akan memvalidasi hafalan 

santri dengan memberikan penilaian kemudian data disimpan dan statusnya 

berubah menjadi hafal. 



25 

 

9. DFD Level 1 Proses Catatan Hafalan Ustad 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses catatan hafalan ustad: 

hafalan hafalan
tbl_hafalanustad

1

view daftar 

hafalan santri

 

Gambar 3.12. DFD Level 1 Proses Catatan Hafalan Ustad  

Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses pengambilan data hafalan 

santri dari database yang kemudian akan ditampilkan kepada user dalam bentuk 

daftar/list hafalan. 

10. DFD Level 1 Proses Manage Ustad 

Berikut merupakan diagram level 1 yang akan menjelasakan secara rinci 

tentang proses manage ustad: 

ustad

ustad
ustad

ustadustad

ustad

ustad

ustad

ustad

tbl_ustad

1

insert

2

update

3

delete

4

view

 

Gambar 3.13. DFD Level 1 Proses Manage Ustad  

Terdapat empat proses yang dilakukan, proses pertama adalah proses insert 

data ustad, ustad akan menginputkan data ustad kemudian data akan disimpan ke 

dalam database. Yang kedua adalah proses update data ustad, ustad akan 

mengubah/mengedit data ustad kemudian data disimpan kembali ke dalam 

database. Yang ketiga adalah proses delete data ustad, ustad akan 

menghapus/delete data ustad yang sudah tidak aktif atau sudah tidak menjadi guru 

pembimbing santri. Yang keempat adalah proses view, dimana sistem akan 

menampilkan data ustad. 
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3.3. Perancangan Database  

Pada tahap perancangan sistem yang dibuat, ada beberapa tabel yang saling 

terhubung untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Pada gambar 

berikut adalah relasi tabel yang dibutuhkan oleh sistem yaitu: 

3.3.1. Rancangan ERD ( Entity Relationship Diagram )  

Dalam sistem yang dibuat terdapat beberapa tabel yang digunakan untuk 

merancang database. Perancangan ERD dalam sistem ini dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

1. Diagram Konseptual (Conseptual Diagram Model) 

 

Gambar 3.14. Desain Database ERD Diagram Konseptual 

Dari gambar Conseptual Data Model diatas maka dihasilkan rancangan 

database yang sebenarnya atau yang sering di sebut dengan PDM (Phisical Data 

Model), berikut merupakan gambar Phisical Data Model: 
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2. Diagram Fisik (Phisical Diagram Model) 

 

Gambar 3.15. Desain Database ERD Diagram Fisik 

3.3.2. Penjelasan Perancangan Database 

1. Tabel Santri 

Tabel santri merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan 

data santri yang berisi username, password, dan nama santri. Berikut merupakan 

penjelasan detail dari tabel santri: 

Tabel 3.4. Tabel Santri 

Name Code Data Type Length 

id_santri id_santri Int 11 

nama_santri nama_santri varchar 60 

kelas_santri kelas_santri varchar 50 

tgl_lahir tgl_lahir Date - 

jenis_kelamin jenis_kelamin varchar 10 

username Username varchar 50 

password Password varchar 50 

ustad Ustad varchar 50 
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<pk>

<fk>

setoran

USER_SANTRI

USER_USTAD

ID_ALQURAN

ID_USTAD

ID_SANTRI

SURAT

AYAT

TGL_SETOR

varchar(50)

varchar(50)

int

int

int

varchar(10)

varchar(10)

date

<pk>

<pk,ak>

<fk3>

<fk2>

<fk1>

tbl_alquran

ID_ALQURAN

SURAT

JUMLAH_AYAT

KET

int

varchar(100)

int

varchar(500)

<pk> tbl_santri

ID_SANTRI

ID_USTAD

NAMA_SANTRI

KELAS_SANTRI

TGL_LAHIR

JENIS_KELAMIN

USERNAME

PASSWORD

USTAD

int

int

varchar(60)

varchar(50)

date

varchar(10)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(50)

<pk>

<fk>

tbl_set

ID_SANTRI

user_santri

arab

latin

terjemah

font_arab

font_latin

int

varchar(100)

varchar(3)

varchar(3)

varchar(3)

int

int

<fk>

tbl_ustad

ID_USTAD

NAMA

JENIS_KELAMIN

TGL_LAHIR

JABATAN

USERNAME

PASSWORD

int

varchar(60)

varchar(10)

date

varchar(50)

varchar(50)

varchar(50)

<pk>

terjemahan

ID_ALQURAN

ayat

terjemahan

int

int

varchar(20000)

<fk>
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2. Tabel Ustad 

Tabel ustad merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan 

data ustad. Berikut merupakan penjelasan detail tabel ustad:  

Tabel 3.5. Tabel Ustad 

Name Code Data Type Length 

id_ustad id_ustad Int 11 

nama Nama varchar 60 

jenis_kelamin jenis_kelamin varchar 10 

tgl_lahir tgl_lahir Date - 

jabatan Jabatan varchar 50 

username username varchar 50 

password password varchar 50 

 

3. Tabel Alquran 

Tabel alquran merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan 

data surat alquran, berikut merupakan penjelasan detail dari tabel alquran:  

Tabel 3.6. Tabel Alquran 

Name Code Data Type Length 

id_alquran id_alquran Int 11 

surat Surat Varchar 100 

jumlah_ayat jumlah_ayat Int 11 

ket Ket varchar 50 

 

4. Tabel Quran 

Tabel data quran merupakan tabel basis data yang digunakan untuk 

menyimpan data text ayat arab al-quran, berikut merupakan penjelasan detail dari 

tabel quran:  

Tabel 3.7. Tabel Quran 

Name Code Data Type Length 

ayat ayat int 11 

quran quran varchar 20000 
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5. Tabel Latin 

Tabel latin merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan data 

latin ayat al-quran, berikut merupakan penjelasan detail dari tabel latin:  

Tabel 3.8. Tabel Latin 

Name Code Data Type Length 

ayat ayat int 11 

latin quran varchar 10000 

 

6. Tabel Terjemahan 

Tabel terjemahan merupakan tabel basis data yang digunakan untuk 

menyimpan data terjemahan ayat al-quran, berikut merupakan penjelasan detail 

dari tabel terjemahan:  

Tabel 3.9. Tabel Terjemahan 

Name Code Data Type Length 

Ayat Ayat int 11 

Terjemahan Quran varchar 20000 

 

7. Tabel Setoran 

Tabel setoran merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan 

data setoran hafalan, berikut merupakan penjelasan detail dari tabel setoran:  

Tabel 3.10. Tabel Setoran 

Name Code Data Type Length 

user_santri user_santri Varchar 50 

user_ustad user_ustad Varchar 50 

Surat Surat Varchar 10 

Ayat Ayat Varchar 10 

tgl_setor tgl_setor Date - 

 

8. Tabel Hafalan 

Tabel hafalan merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan 

data penjadwalan dan akan ditampilkan pada catatan hafalan, berikut merupakan 

penjelasan detail dari tabel hafalan: 
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Tabel 3.11. Tabel Hafalan 

Name Code Data Type Length 

user_santri user_santri varchar 50 

surat Surat varchar 10 

ayat Ayat varchar 10 

jam Jam time - 

tgl_mulai tgl_mulai date - 

status_hafal status_hafal varchar 10 

 

9. Tabel Set 

Tabel set merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan data 

setting meliputi ubah latin, terjemahan atau ayat arab saja yang akan ditampilkan 

dan ukuran huruf yang akan ditampilkan, berikut merupakan penjelasan detail dari 

tabel set:  

Tabel 3.12. Tabel Set 

Name Code Data Type Length 

user_santri user_santri varchar 100 

arab Surat varchar 3 

latin Ayat varchar 3 

terjemah Jam varchar 3 

font_arab tgl_mulai int 11 

font_latin status_hafal int 11 

 

3.4. Perancangan Antarmuka 

Rancangan desain antarmuka (interface) pada aplikasi ini akan dibuat 

tampilan yang sesuai kebutuhan pengguna, dimana tampilan akan dibuat secara 

menarik agar user/pengguna tidak bosan dalam melakukan hafalan. 

3.4.1. Perancangan Antarmuka User Santri 

1. Perancangan Splash Screen 

Splash screen adalah tampilan awal yang hanya berdurasi beberapaa detik. 

Fungsi splash screen biasanya digunakan untuk menampilakan informasi yang 

bersifat sekilas pada user. Selain informasi, splash screen  juga bisa digunakan 

sebagai penghias tampilan pada setiap pembuatan aplikasi. 
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Gambar 3.16. Desain Tampilan Splash Screen 

2. Perancangan Form Login 

Menu login merupakan tampilan saat user masuk kedalam menu utama dalam 

aplikasi sehingga nanti user dapat melakukan baca al-quran, penjadwalan setoran 

hafalan, pengecekan catatan hafalan, dan juga merubah setting. 

 

Gambar 3.17. Desain Tampilan Form Login 

3. Perancangan Form Registrasi 

Menu registrasi adalah menu awal yang digunakan user untuk mendaftarkan 

dirinya sebagai santri sehingga bisa login dan melakukan hafalan. 
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Gambar 3.18. Desain Tampilan Form Registrasi 

4. Perancangan Menu Dashboard

Pada saat aplikasi dijalankan, menu dashboard merupakan tampilan utama

untuk aplikasi. User dapat memilih menu yang akan mereka gunakan. Terdapat 

enam menu dalam aplikasi yaitu Dashboard, Alquran, Penjadwalan Hafalan, 

Catatan Hafalan, Setting dan Logout. Berikut desain tampilan menu Dashboard: 

Gambar 3.19. Tampilan menu dashboard 

5. Perancangan Menu Alquran

Pada saat aplikasi dijalankan, menu alquran menampilkan pilihan surat dan

juz. User dapat memilih menu yang akan mereka gunakan. Terdapat dua list 

pilihan yang akan ditampilkan, berikut desain tampilan menu Alquran: 
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Gambar 3.20. Tampilan surat Al-Quran       Gambar 3.21. Tampilan juz Al-Quran 

Pada menu utama, sistem menampilkan pilihan nama surah/juz. Apabila user 

memilih nama surah maka akan ditampilkan surah Al-Quran sebanyak 144 surah, 

jika yang dipilih juz maka sistem akan menampilkan juz Al-Quran sebanyak 30 

juz. 

6. Perancangan Menu Penjadwalan Hafalan 

Pada menu penjadwalan hafalan, sistem menampilkan pilihan nama surat, 

pilihan nomor aya yang akan dihafal, perulangan sebanyak berapa kali, dan 

pengaturan alarm untuk mengingatkan waktu hafalan kemudian simpan. 

 

Gambar 3.22. Tampilan Penjadwalan Hafalan 
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7. Perancangan Menu Catatan Hafalan 

Pada menu catatan hafalan untuk guru, sistem menampilkan nama pengahafal 

dan nama surat yang terakhir dihafal. Contoh penghafal atas nama IKA terakhir 

menghafal surat Al-Fatihah, setelah di klik maka akan ditampilkan surat/ayat yang 

telah dihafal berupa list. Sedangkan menu catatan hafalan untuk santri maka 

sistem akan menampilkan list catatan hafalan santri tersebut. 

 

Gambar 3.23. Tampilan Catatan Hafalan 

8. Perancangan Menu Setting 

 

Gambar 3.24. Tampilan Menu Setting 

Gambar diatas merupakan desain tampilan menu setting. User (santri) dapat 

mengatur hafalan muraja’ah dengan memilih surat dan menginputkan ayat serta 
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diulang/dimura’ah sebanyak berapa kali. Pada pilihan setting tampilan, user dapat 

mengatur tampilan meliputi tampilkan arabic, tampilkan latin, tampilkan 

terjemahan, ukuran font arabic, dan ukuran font alphabet. Pada pilihan setting 

password, user dapat mengubah password dengan menginputkan username, 

password lama dan password baru setelah disimpan maka user diminta untuk 

melakukan login kembali dengan password baru 

9. Perancangan Notifikasi Hafalan 

Pada gambar dibawah ini merupakan tampilan notifikasi berupa alarm sebagai 

pengingat hafalan dimana sistem menampilkan pilihan tombol “ok” dan 

“dismiss”. Jika user mengklik “ok” maka sistem akan menampilkan catatan 

hafalannya berupa nama surat, jumlah ayat, tanggal setor hafalan dan status 

hafalan. Sebaliknya apabila user mengklik tombol “dismiss” maka user 

mengabaikan setor hafalannya. 

 

Gambar 3.25. Tampilan Notifikasi Berupa Alarm 

10. Perancangan Menu Logout 

Pada menu logout, setelah user mengklik pilihan logout maka sistem akan 

menampilkan form login sebagai tanda bahwa user telah keluar dari sistem. 

3.4.2 Perancangan Antarmuka User Ustad 

1. Perancangan Splash Screen 

Splash screen adalah tampilan awal yang hanya berdurasi beberapaa detik. 

Fungsi splash screen biasanya digunakan untuk menampilakan informasi yang 

bersifat sekilas pada user. Selain informasi, splash screen  juga bisa digunakan 

sebagai penghias tampilan pada setiap pembuatan aplikasi. 
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Gambar 3.26. Desain Tampilan Splash Screen 

2. Perancangan Form Login 

Menu login merupakan tampilan saat user masuk kedalam menu utama dalam 

aplikasi sehingga nanti user dapat melakukan validasi hafalan dan pengecekan 

catatan hafalan santri. 

 

Gambar 3.27. Desain Tampilan Form Login 

3. Perancangan Menu Dashboard 

Pada saat aplikasi dijalankan, menu dashboard merupakan tampilan utama 

untuk aplikasi. User dapat memilih menu yang akan mereka gunakan. Terdapat 

lima menu dalam aplikasi yaitu Dashboard, Validasi Hafalan, Catatan Hafalan, 

Manajemen Ustad dan Logout. Berikut desain tampilan menu Dashboard: 
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Gambar 3.28. Tampilan Menu dashboard 

4. Perancangan Menu Validasi Hafalan 

Sistem menampilkan daftar nama-nama santri yang akan divalidasi 

hafalannya, setelah di klik validasi hafalan maka sistem akan menampilkan text 

arabic yang akan disimak dan guru/ustad dapat menyimak hafalan santri 

kemudian memberikan penilaian (hafal/tidak hafal) dan pelafalannya (benar/salah) 

terhadap santri tersebut. Apabila santri belum hafal atau pelafannya belum benar 

maka santri tersebut harus mengulang hafalannya. Berikut desain tampilan menu 

validasi hafalan: 

 

Gambar 3.29. Tampilan Validasi Hafalan Gambar 3.30. Validasi Hafalan 

5. Perancangan Menu Catatan Hafalan Ustad 

Pada menu catatan hafalan untuk guru, sistem menampilkan semua nama 

santri yang melakukan setoran hafalan dan ditampilkan secara rinci mulai dari 
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nama santri, surat terakhir yang dihafal, tgl mulai setor/hafalan dan status 

hafalannya. 

 

Gambar 3.31. Tampilan Catatan Hafalan Ustad 

6. Perancangan Menu Manajemen Ustad 

Pada menu manajemen ustad, sistem menampilkan daftar ustad yang mana 

menu ini berfungsi untuk insert, update, delete dan view data. Ustad disini 

merangkap sebagai admin yang bertugas menambahkan ustad baru dan data akan 

tersimpan dalam database. 

 

Gambar 3.32. Tampilan Manajemen Ustad 

7. Perancangan Menu Logout 

Pada menu logout, setelah user mengklik pilihan logout maka sistem akan 

menampilkan form login sebagai tanda bahwa user telah keluar dari sistem. 

 


