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Abstrak
Yayasan Insan Prima bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, kurikulum dan manajemen pendidikan pada
25 TPA di kabupaten Sleman. Di setiap akhir semester, Yayasan Insan Prima melaksanakan kegiatan munaqosyah.
Munaqosyah adalah ujian akhir semester untuk menguji kemampuan santri yang terdiri dari bacaan, hafalan, praktik,
makna dan materi. Untuk melakukan analisa terhadap lebih dari dua ribu data santri dengan lebih dari 50 parameter
pengujian dibutuhkan sistem informasi yang memadai. Selama ini bidang kurikulum mengandalkan software Microsoft
Excel untuk menganalisa hasil munaqosyah. Namun proses analisa membutuhkan waktu yang lama. Terkadang proses
analisa membutuhkan waktu satu bulan lebih karena dilakukan secara manual. Selain itu analisa hasil munaqosyah
tidak bisa dilakukan secara mendalam. Atas dasar itu bidang kurikulum ingin memperbaiki proses analisa hasil
munaqosyah dengan sebuah sistem informasi yang dapat menganalisa hasil munaqosyah dengan lebih efisien dan lebih
mendalam. Luaran dari kegiatan ini adalah membantu pengurus Yayasan Insan Prima khususnya bidang kurikulum
dan pengurus TPA yang menjadi binaan Yayasan Insan Prima dalam menganalisa hasil munaqosyah setiap semester
yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum TPA demi mewujudkan keberhasilan pembinaan
santri.
Kata kunci: sistem informasi, tpa, munaqosyah

yang dilaksanakan setiap semester yaitu bacaan,
hafalan, praktik, makna dan materi. Munaqosyah
ini bertujuan untuk menilai setiap santri dan
memastikan setiap guru TPA melaksanan
pengajaran sesuai dengan kurikulum .

1. PENDAHULUAN
Yayasan Insan Prima bertanggung jawab terhadap
proses pembelajaran, kurikulum dan manajemen
pendidikan pada 25 TPA binaan di kabupaten
Sleman yang memiliki total lebih dari dua ribu
santri. Yayasan Insan Prima mendesain kurikulum
yang diperuntukkan bagi santri TPA mulai dari usia
PAUD sampai usia 30 tahun sebelum menikah.
Secara umum target kurikulum adalah santri dapat
menghatamkan Al-Qur’an dan Al-Hadits mulai dari
bacaan, makna dan keterangan. Sehingga
diharapkan di akhir masa pendidikan, santri dapat
memahami dan mengamalkan ilmu Al-Qur’an AlHadits untuk bekal kehidupan mereka. Ada tiga
tujuan utama yaitu agar santri memiliki 3 sukses
generasi penerus yaitu berilmu, berakhlakul
karimah dan mandiri.

Munaqosyah dilaksanakan selama satu hari di
masing-masing TPA. Adapun Yayasan Insan Prima
bertugas menyediakan munaqisy / tim penilai di
dalam kegiatan munaqosyah tersebut. Hasil
munaqosyah direkap di hari yang sama kemudian
dikumpulkan oleh bidang kurikulum untuk
dianalisa lebih lanjut. Untuk melakukan analisa
terhadap hasil munaqosyah dibutuhkan sistem
informasi yang memadai. Selama ini bidang
kurikulum mengandalkan software Microsoft Excel
untuk menganalisa hasil munaqosyah. Namun
proses analisa membutuhkan waktu yang lama.
Terkadang proses analisa membutuhkan waktu satu
bulan lebih karena dilakukan secara manual. Selain
itu analisa hasil munaqosyah tidak bisa dilakukan
secara mendalam. Atas dasar itu bidang kurikulum
ingin
memperbaiki
proses
analisa
hasil
munaqosyah dengan sebuah sistem informasi yang
dapat menganalisa hasil munaqosyah dengan lebih
efisien dan lebih mendalam.

Di dalam kepengurusan Yayasan Insan Prima
terdapat 10 bidang yang masing-masing bidang
memiliki tugas spesifik untuk mencapai 3 sukses
tersebut. Salah satunya adalah bidang kurikulum.
Di setiap awal semester, bidang kurikulum
menyampaikan pada seluruh guru TPA tentang
materi yang harus dicapai untuk satu semester
kedepan. Di akhir semester, yayasan melaksanakan
kegiatan munaqosyah. Munaqosyah adalah ujian
akhir semester. Ada lima mata ujian munaqosyah
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yang dilaksanakan pada semester genap tahun
ajaran 2018/2019. Pada saat pelasksanaan
munaqosyah, bidang kurikulum membuat tim
penguji yang disebar ke masing-masing TPA
binaan Yayasan Insan Prima.
5) Input Nilai Munaqosyah
Pada hari yang sama ketika munaqosyah usai,
operator dari masing-masing TPA melakukan input
data ke dalam sistem informasi yang telah
dibangun. Operator melakukan input data dari
rekapan nilai ujian yang baru saja dilaksanakan
6) Analisis Hasil Munaqosyah
Usai munaqosyah dilaksanakan, pengurus bidang
kurikulum melakukan analisis terhadap data hasil
munaqosyah. Hasil analisis tersebut selanjutnya
akan disampaikan disaat pertemuan guru pada awal
semester berikutnya. Selain itu hasil munaqosyah
juga dapat digunakan untuk menyempurnakan
kurikulum yang sudah dirancang.

2. METODE PELAKSANAAN
Untuk mencapai tujuan program pengabdian
masyarakat ini, maka pengabdian harus dilakukan
dengan metode pelaksanaan yang terencana dengan
baik. Alur pelaksanaan pengabdian dijelaskan pada
gambar di bawah ini.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang
telah dilakukan selanjutnya akan dibahas secara
detail hasil pelaksanaan kegiatan abdimas yang
telah dilaksanakan.

Gambar 1. Alur Pengabdian

1) Identifikasi Masalah
Pembuatan sistem informasi ini bertujuan untuk
membantu bidang kurikulum Yayasan Insan Prima
di dalam melaksanakan kewajiban pada kegiatan
munaqosyah. Ada tiga masalah utama yang
dihadapi oleh bidang kurikulum. Masalah pertama
adalah masalah input data. Masalah kedua adalah
pengumpulan rekapan hasil munaqosyah. Masalah
ketiga adalah analisa hasil munaqosyah. Input data
selama ini menggunakan software Microsoft Excel,
bidang kurikulum menyediakan template yang siap
digunakan oleh masing-masing TPA. Template
tersebut telah diberi batasan hanya pada cell
tertentu yang dapat diisikan oleh operator. Ketika
input data, operator dibantu dengan autocomplete
dan indikator apakah data yang diinputkan benar
atau salah. Meskipun di dalam template disediakan
indikator kesalahan input, namun di dalam software
Microsoft Excel tidak tersedia fitur untuk
memvalidasi data yang masuk sehingga masih
sering dijumpai operator salah input data dan
operator menghirsukan indikator yang muncul.
Kesalahan input data ini akan sangat berpengaruh
terhadap akurasi data hasil munaqosyah.
Permasalahan kedua adalah pengumpulan rekapan
hasil munaqosyah membutuhkan waktu yang cukup
lama.
Usai operator menginputkan nilai
munaqosyah, operator diminta untuk mengirimkan

1) Identifikasi Masalah
Untuk membangun sebuah sistem informasi, maka
pertama kali yang harus dilakukan adalah
mengidentifikasi kebutuhan mitra. Langkah ini
dimulai dengan wawancara dan pengumpulan data.
Selanjutnya data dianalisa secara mendalam untuk
mendapatkan gambaran secara utuh sistem yang
akan dibangun.
2) Pembuatan Sistem Informasi
Setelah mendapatkan gambaran sistem yang akan
dibangun, selanjutnya dibuat perancangan sistem.
Perancangan ini meliputi perancangan basis data,
perancangan UML dan perancangan antarmuka.
Setelah tahap perancangan selesai kemudian
dilanjutkan dengan tahap coding. Tahap ini terdiri
dari coding frontend, coding backend dan coding
database. Setelah tahap ini selesai dilanjutkan
dengan tahap pengujian sistem sebelum akhirnya
sistem siap digunakan.
3) Sosialisasi Sistem Informasi
Setelah sistem berhasil dibuat dan siap digunakan
selanjutnya
sistem
disosialisasikan
kepada
pengguna akhir. Pada tahap ini operator dari
masing-masing TPA diundang untuk dilatih
menggunakan sistem informasi yang telah dibuat.
4) Pelaksanaan Munaqosyah
Usai sosialisasi tahap selanjutnya adalah
pelaksanaan munaqosyah di masing-masing TPA
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file rekapan tersebut ke pengurus
bidang
kurikulum melalui email. Namun realisasinya
operator sering telat mengumpulkan data hasil
munaqosyah ke bidang kurikulum. Hal ini terjadi
karena operator harus menginputkan data yang
cukup banyak ke dalam file excel. Sehingga
terkadang operator membutuhkan waktu satu
minggu lebih untuk proses input data. Masalah
yang ketiga adalah proses analisa hasil
munaqosyah. Data tersebar ke dalam 25 TPA.
Setiap TPA rata-rata memiliki 80 orang santri.
Setiap santri mengikuti 5 materi ujian yang terdapat
lebih dari 50 input nilai sub ujian. Dengan data
sebesar itu bidang kurikulum membutuhkan waktu
minimal satu bulan untuk dapat menganalisa hasil
munaqosyah. Tiga faktor utama inilah yang
mendorong untuk dibangunnya sebuah sistem
informasi munaqosyah di Yayasan Insan Prima.
2) Pembuatan Sistem Informasi
Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah
dianalisa, maka dibuatlah sistem informasi
munaqosyah Yayasan Insan Prima. Sistem ini
menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh
mitra. Fitur utama dari sistem informasi ini adalah
input data dan analisa hasil munaqosyah. Berikut
tampilan sistem informasi ini.

Gambar 3. Halaman Input Data
Gambar di atas adalah halaman input data yang
digunakan oleh operator untuk input data hasil
munaqosyah. Operator juga dapat melihat hasil
munaqosyah yang ditampilkan dalam bentuk grafik
pada halaman dashboard.

Gambar 4. Halaman Dashboard
Gambar di atas menunjukkan hasil analisa sistem
yang ditampilkan ke dalam bentuk grafik. Selain itu
juga ditampilkan jumlah santri, jumlah data masuk,
jumlah data blum masuk dan jumlah TPA.
Sedangkan di bagian bawah terdapat peta
persebaran nilai munaqosyah secara global.
3) Sosialisasi Sistem Informasi
Usai sistem informasi dibuat maka langkah
selanjunya
adalah
mensosialisasikan
cara
penggunaan sistem informasi kepada seluruh
operator TPA binaan Yayasan Insan Prima.
Sosialisai ini dilaksanakan tepat sebelum kegiatan
munaqosyah dilakukan. Harapannya munaqosyah
semester genap tahun ajaran 2018/2019 sudah
menggunakan sistem informasi yang memadai.
Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan di saat
sosialisasi sistem informasi munaqosyah.

Gambar 2. Halaman Login
Pada gamar diatas operator melakukan login
menggunakan username dan password yang telah
didapatkan ketika dia melakukan pendaftaran akun.
Apabila operator lupa dengan passwordnya, maka
operator dapat mengakses menu lupa password.
Setelah berhasil login, operator dapat mengakses
dua menu utama yaitu menu input nilai dan menu
dashboard berupa grafik hasil munaqosyah.
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Gambar 5. Sosialisasi Sistem Informasi
Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh perwakilan
operator masing-masing TPA didampingi oleh
ketua dan wakil pengurus TPA.
4) Pelaksanaan Munaqosyah
Setelah sosialisasi langkah selanjutnya adalah
pelaksanaan kegiatan munaqosyah. Bidang
kurikulum mengirimkan dewan munaqisy ke
masing-masing TPA. Munaqisy bertugas menilai 5
materi ujian. Yaitu bacaan Al-Quran, makna AlQur’an dan Al-Hadits, Hafalan surat dan do’a,
Praktik sholat, wudhu dan tayamum, dan cek materi
makna Al-Qur’an dan Al-Hadits. Berikut adalah
foto kegiatan munaqosyah di beberapa TPA yang
berhasil didokumentasikan.

Gambar 6. Munaqosyah Praktik Wudhu
Munaqosyah praktik bertujuan untuk menilai
kemampuan peserta di dalam praktik Ibadah sehari-hari.

Pada saat peserta datang, peserta menyerahkan map
penilaian kepada munaqisy. Munaqisy mengambil
form penilaian. Kemudian peserta diminta
melakukan praktik sesuai posnya. Usai peserta
praktik, munaqisy mengembalikan form penilaian
ke map peserta. Kemudian peserta meninggalkan
ruangan.
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Kegiatan munaqosyah diikuti dengan antusias oleh
para santri. Santri dari usia paud hingga remaja
mengikuti kegitan munaqosyah dengan tertib dan
disiplin. Para munaqisy juga bersemangat di dalam
menilai para santri peserta munaqosyah.
5) Input Nilai Munaqosyah
Operator memiliki tanggung jawab merekapitulasi
hasil munaqosyah santri. Rekapitulasi dilaksanakan
pada saat hari H munaqosyah tanpa menunggu
semua map peserta terkumpul.
Gambar 7. Munaqosyah Makna Al-Qur’an
Munaqosyah
makna
bertujuan
untuk
menilai
kemampuan peserta di dalam menyampaikan materi AlQur’an dan Al-Hadits sesuai kurikulum. Pada saat
peserta datang, peserta menyerahkan map penilaian
kepada munaqisy. Munaqisy mengambil form penilaian.
Kemudian munaqisy memilihkan salah satu ayat/hadits
sesuai kurikulum. Peserta diminta menyampaikan makna
sesuai pilihan munaqisy. Munaqisy memberikan
penilaian sesuai standar nilai. Usai peserta
menyampaikan makna, munaqisy mengembalikan form
penilaian ke map peserta. Kemudian peserta
meninggalkan ruangan.

Gsmbar 9. Input Nilai Munaqosyah

Setiap satu peserta menyelesaikan semua pos ujian
munaqosyah, operator langsung menginput ke
dalam sistem informasi yang telah disediakan. Hal
ini bertujuan agar pekerjaan rekapitulasi selesai di
saat munaqosyah selesai dan operator tidak
terbebani dengan tugas rekapitulasi di kemudian
hari. Sedangkan bagi bidang kurikulum, cara ini
akan mempercepat proses pengumpulan data hasil
munaqosyah.

Gambar 7. Munaqosyah Hafalan
Munaqosyah hafalan bertujuan untuk menilai
kemampuan peserta di dalam menghafal materi hafalan
sesuai kurikulum. Pada saat peserta datang, peserta
menyerahkan map penilaian kepada munaqisy.
Munaqisy mengambil form penilaian. Kemudian peserta
diminta menghafal sesuai soal yang telah disesuaikan
dengan kurikulum. Usai peserta menghafalkan,
munaqisy mengembalikan form penilaian ke map
peserta. Kemudian peserta meninggalkan ruangan.

6) Analisis Nilai Munaqosyah
Langkah terakhir adalah bidang kurikulum
melakukan analisa terhadap data yang telah
diinputkan oleh masing-masing TPA kemudian
hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan
kurikulum dan menjadi masukan berharga bagi
stake holder dan pembina santri TPA.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat
dengan mitra Yayasan Insan Prima maka dapat
disimpulkan pemanfaatan teknologi informasi
berupa sistem informasi munaqosyah sebagai
penunjang analisa hasil munaqosyah sangat penting
dan dibutuhkan bagi Yayasan Insan Prima.
Pemanfaatan sistem informasi dapat memudahkan
akses operator dan stake holder di dalam

Gambar 8. Munaqosyah Remaja
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memonitoring nilai munaqosyah. Selain itu sistem
ini juga membantu bidang kurikulum untuk
memperbaiki kurikulum yang telah dibuat demi
mencapai keberhasilan pembinaan santri TPA.
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