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ABSTRAK
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berfokus pada
pendidikan Al-Qur'an, terkhusus dalam menghafal Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an.
Kehadiran lembaga ini merupakan wadah gabungan dari beberapa lembaga tahfidz lainnya. Dalam
melakukan proses monitoring prestasi santri ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak
memungkinakannya Pembina Utama untuk menghadiri setiap pertemuan menyebabkan proses
monitoring ini sulit untuk dilaksanakan, permasalahan tersebut mendasari tujuan penulisan Tugas
Akhir ini yaitu untuk merancang Sistem Informasi Manajemen dalam proses monitoring
perkembangan prestasi Santri pada setiap cabang Yayasan Islam Raudhatul Ilmi. Metode terpilih yang
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada Tugas Akhir ini yaitu Metode Rapid Application
Development yang terdiri dari empat tahap, yaitu requirement planning, user design, construction, dan
cutover. Metode RAD dipilih karena memungkinkan terciptanya sistem yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna dalam waktu yang singkat dan stakeholder dapat terlibat langsung dalam proses perancangan
sistem. Tugas Akhir ini menghasilkan sistem yang dapat membantu Yayasan Islam Raudhatul Ilmi
dalam melakukan proses monitoring perkembangan prestasi santri untuk penyimpanan database
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi, proses pencatatan setoran hafalan Quran oleh Santri, perhitungan nilai
akhir Santri, memantau perkembangan prestasi santri melalui visualisasi data pada dashboard, dan
percetakan e-rapor. Diharapkan dengan adanya sistem usulan berupa system informasi manajemen
untuk monitoring perkembangan prestasi santri dapat menyelesaikan permasalahan monitoring yang
terjadi pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi.
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, monitoring, Rapid Application Development, Yayasan
Islam Raudhatul Ilmi

ABSTRACT
Raudhatul Ilmi Islamic Foundation is an educational institution that focuses on Al-Qur'an education,
especially in memorizing the Qur'an and improving the reading of the Qur'an. The presence of this
institution is a joint forum of several other tahfidz institutions. In carrying out the process of
monitoring student achievement, several problems were found, such as the impossibility of the Main
Advisor to attend each meeting, causing this monitoring process to be difficult to carry out, these
problems underlie the purpose of writing this Final Project, namely to design a Management
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Information System in the process of monitoring the development of student achievement at each
branch of the Foundation. Islam Raudhatul Ilmi. The chosen method used to solve the problem in this
Final Project is the Rapid Appliation Development Method which consists of four stages, namely
requirements planning, user design, construction, and cutover. The RAD method was chosen because
it allows the creation of a system that meets user needs in a short time and stakeholders can be directly
involved in the system design process. This Final Project produces a system that can assist the
Raudhatul Ilmi Islamic Foundation in monitoring the progress of students' achievements for storing
the Raudhatul Ilmi Islamic Foundation database, the process of recording Quran memorization
deposits by Santri, calculating the final value of Santri, monitoring the progress of students'
achievements through data visualization on the dashboard, and printing of e-reports.
It is hoped that with the proposed system in the form of a management information system for
monitoring the development of student achievements, it is hoped that the monitoring problems that
occur at the Raudhatul Ilmi Islamic Foundation can be resolved.

Keyword: Management Information System, monitoring, Rapid Appliation
Development, Yayasan Islam Raudhatul Ilmi

PENDAHULUAN
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi merupakan salah satu lembaga pendidikan
yang berfokus pada pendidikan Al-Qur'an, terkhusus dalam menghafal Al-Qur'an dan
memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Kehadiran lembaga ini merupakan wadah gabungan
dari beberapa lembaga Tahfizh lainnya dibawah binaan Ustad Akhlaqul Imam.
Hingga saat ini, Yayasan Islam Raudhatul Ilmi memiliki 12 cabang lainnya yang
tersebar di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dan
Payakumbuh Sumatera Barat pada daerah yang berbeda yaitu Pondok Tahfizh
Istiqamah didirikan pada tahun 2018, Pondok Tahfizh Al Ikhlas didirikan pada tahun
2019, Pondok Tahfidz Nurul Akbar didirikan pada tahun 2020, Pondok Tahfizh
Mutaqaddimin didirikan pada tahun 2021, Pondok Tahfizh Al Muttaqin didirikan
pada tahun 2021, dan Les Privat Raudhatul Ilmi khusus untuk santri yang ingin
menghafal Al-Qur’an secara private didirikan pada tahun 2020, selain itu terdapat
beberapa cabang baru yang didirikan pada tahun 2022 yaitu Pondok Tahfizh AlManar, Pondok Tahfizh Al- Ikhlas Taqwa, Pondok Tahfizh Al Mahiru Bil Qur’an
Ekskul tahfizh SMAN 3 Payakumbuh, Ekskul Tahfizh SMPN 5 Lareh Sago Halaban,
dan Ekskul Tahfizh SDN 01 Batu Payung.
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Jumlah Entitas Yayasan Islam Raudhatul Ilmi
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Gambar 1. Jumlah Entitas pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi melalui hasil
wawancara
Gambar 1 menunjukkan jumlah masing-masing entitas yang terdiri dari guru,
pengurus, dan santri yang didapatkan dari hasil wawancara bersama Pembina Utama.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat total keseluruhan 558 santri, 42 guru dan 37
Pengurus. Setiap Pondok Tahfidz memiliki dua kali pertemuan dalam seminggu.
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi memiliki jadwal tetap namun jadwal tersebut dapat
berubah mengikuti waktu luang dari Pembina Utama.
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi memiliki visi membentuk hafizh/hafizhah yang
dapat menjaga dan berakhlak sesuai Al Quran serta dapat mendakwahkannya di
tengah umat. Selain itu, misi dari Yayasan Islam Raudhatul Ilmi yaitu membentuk
santri yang dapat membaca Al Quran secara fasih sesuai kaidah tajwid yang benar,
membina santri dalam menghafal Al Quran agar menghasilkan hafalan Al Quran yang
mutqin (kuat), membentuk akhlak santri yang Qurani melalui program tadabbur isi
kandungan Al Quran, melatih dan membiasakan santri dalam mendakwahkan Al
Quran dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
Pembina Utama mengharapkan proses belajar yang terjadi dapat membentuk
santri sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Yayasan Islam Raudhatul Ilmi, untuk
melihat bahwa hal tersebut sudah terlaksana dengan baik maka dibutuhkanlah proses
monitoring perkembangan prestasi santri.
Monitoring merupakan langkah untuk mengkaji apakah kegiatan yang
dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul
agar langsung dapat diatasi, melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan, mengetahui kaitan antara kegiatan
dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan (Kumala, Borman, &
Prasetyawan, 2018). Maka monitoring dilakukan agar dapat melihat sejauh mana
Santri seusai dengan visi yang dimiliki oleh Yayasan Islam Raudhatul Ilmi agar dapat
dilakukan evaluasi dan perbaikan jika ada sesuatu yang tidak sesuai.
Pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi, kegiatan belajar mengajar didukung
dengan beberapa fasilitas seperti buku saku dan spanduk yang digunakan untuk
mencatat perkembangan prestasi santri, menggunakan kedua fasilitas tersebut
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Pembina Utama, Guru, dan Pengurus dapat melihat bagaimana prestasi dari masingmasing santri.
Sedangkan prestasi belajar yang dicapai santri sangat erat kaitannya
perencanaan penilaian belajar siswa meliputi penilaian kognitif, afektif serta
psikomotorik. (Nuraini, Fadlurrohman, & Norfaizah, 2022). Prestasi yang dimiliki
oleh santri pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi dapat dilihat dari bagaimana santri
tersebut dapat mencapai misi dari Yayasan Islam Raudhatul Ilmi yang
mempertimbangkan kategori kognitif, afektif, dan psikomotorik tersebut yaitu dapat
dilihat dari kualitas bacaan, banyaknya hafalan, akhlak, dan kemauan mendakwahkan
Al Quran.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pembina Utama dan
Guru terkait metode monitoring yang ada pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi didapat
bahwa pada saat ini tidak ada metode khusus yang digunakan untuk memantau
perkembangan prestasi santri selain menanyakan langsung kepada santri terkait.
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi pernah menggunakan beberapa fasilitas seperti
penggunaan buku saku untuk mencatat setoran santri dan spanduk yang digunakan
untuk mencatat evaluasi mengenai hafalan dan bacaan santri. Namun kedua fasilitas
tersebut dinilai kurang cocok diterapkan pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi,
contohnya seperti buku saku seringkali tertinggal oleh beberapa santri bahkan masih
ada beberapa santri yang tidak dapat merawat bukunya, penggunaan spanduk pun
dinilai kurang cocok dikarenakan penggunaannya terbatas, tidak dapat memuat
evaluasi yang panjang dan tidak dapat melakukan koreksi jika ada kesalahan
penulisan. Selain itu, kedua fasilitas tersebut akan memakan biaya percetakan di
setiap bulannya sehingga hal tersebut memberatkan pengeluaran orang tua santri
sehingga metode tersebut tidak digunakan lagi.
Guru pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi umumnya berasal dari Taman
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) pada masjid terkait, setiap Guru memiliki kualifikasi
yang berbeda pada kualitas bacaan Al- Qur’annya, hal tersebut terjadi ketika
pemilihan Guru tidak ditangani oleh Pembina Utama secara langsung. Dalam
mengajar, setiap Guru memiliki sistem rolling kelompok agar dapat memantau
perkembangan prestasi santri secara keseluruhan, sistem rolling tersebut menuntut
Guru untuk mengajar kelompok yang berbeda di setiap pertemuannya.
Aktivitas yang terjadi pada saat melakukan monitoring pada Yayasan Islam
Raudhatul Ilmi yang dapat dilihat pada alur monitoring prestasi santri dapat dilihat
pada Gambar 2.
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Gambar 1. Alur Monitoring Prestasi Santri Saat Ini
Gambar 2 menunjukkan alur dari proses monitoring yang saat ini dilakukan
pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi. Pembina Utama sangat diharuskan untuk
mengenali prestasi santri untuk pembagian kelompok berdasarkan kemampuan santri
yang dilihat dari jumlah hafalan dan kualitas bacaan Al-Qur’annya.
Dalam praktiknya, Pembina Utama merasakan kesulitan dalam memantau
perkembangan prestasi santri di setiap cabangnya. Visualisasi dari akar masalah
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 2. Fishbone dari permasalahan sulitnya memantau perkembangan prestasi
Santri
Salah satu faktor permasalahan yang terdapat pada Gambar 3 yaitu people.
People menunjukkan permasalahan yang terjadi pada pihak-pihak yang terlibat yaitu
Pembina Utama, dan Guru. Permasalahan pertama yaitu guru mengajar kelompok
yang berbeda di setiap pergantian pertemuan, Pembina Utama harus menghadiri 24
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pertemuan dalam satu minggu, tidak semua Guru memiliki kualifikasi yang baik
untuk menilai bacaan santri, dan Pembina Utama tidak dapat melakukan proses
monitoring secara langsung ketika jadwal pertemuan Pondok Tahfidz bersamaan
dengan kesibukan kuliah.
Selanjutnya, pada Gambar 3 terdapat faktor information yang menunjukkan
permasalahan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi, dimana
permasalahannya yaitu informasi mengenai prestasi santri didapatkan hanya jika
Pembina Utama atau Guru mendengarkan langsung setoran santri, dan informasi
mengenai prestasi santri tidak tersampaikan kepada Pembina Utama maupun Guru
lainnya jika tidak didengarkan langsung.
Selain itu pada Gambar 3 yaitu facility terdapat permasalahannya pada
penggunaan fasilitas yang digunakan dalam pemantauan prestasi santri yaitu buku
saku dan spanduk tidak dapat digunakan karena beberapa santri merasa terbebani
untuk membayar iuran percetakan, buku saku dinilai kurang cocok digunakan oleh
santri yang masih anak-anak dikarenakan sering tertinggal atau dirusak oleh santri,
dan spanduk tidak dapat memuat evaluasi yang panjang dan tidak dapat dibawa
kemana-mana.
Faktor terakhir pada Gambar 3 yaitu method, dimana permasalahannya yaitu
metode monitoring yang saat ini digunakan masih dilakukan dengan cara
menanyakan langsung dan mendengarkan setoran santri, mengingat cara tersebut
masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sehingga proses monitoring tidak
dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
tujuan penelitian ini untuk merancang sistem informasi manajemen untuk proses
monitoring perkembangan prestasi santri pada setiap cabang Yayasan Islam
Raudhatul Ilmi.
Adapun manfaat yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai bahan
pertimbangan bagi pihak Yayasan Islam Raudhatul Ilmi Kabupaten Limapuluh Kota
dalam pengembangan proses monitoring perkembangan prestasi santri dan pada
setiap cabang di Yayasan Islam Raudhatul Ilmi.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Rapid Application
Development (RAD). Menurut Bolung dan Tampangela (2017), Rapid Application
Development (RAD) adalah sebuah metode pengembangan sistem dengan proses
linear sequential yang memungkinkan tim pengembangan menciptakan “sistem
fungsional yang utuh” dengan menekankan pada siklus pengembangan yang sangat
singkat. Berikut merupakan fase-fase yang dimiliki oleh RAD:
1) Requirement planning
Pada tahap ini dilakuakan proses pengidentifikasian kebutuhan yaitu identifikasi
stakeholder, kebutuhan fungsional pengguna, kebutuhan teknis pengguna, dan
kebutuhan terkait fitur.
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a. Identifikasi stakeholder
Proses identifikasi stakeholder dilakukan agar penulis dapat mengetahui siapa saja
yang terlibat dan yang akan terkena dampak dari perancangan Sistem Informasi
Manajemen pada Yayasan Islam Raudhatul Ilmi ini. Data yang berkaitan dengan
proses identifikasi stakeholder yaitu data entitas dan proses bisnis.
b. Kebutuhan fungsional pengguna
Setelah mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat, maka langkah selanjutnya
yaitu mencari tahu kebutuhan fungsional dari pengguna. Proses ini akan sangat
mempengaruhi fitur apa saja yang nantinya dirancang pada sistem. Data yang
berkaitan dengan proses ini yaitu user story dan proses bisnis.
c. Kebutuhan teknis pengguna
Proses selanjutnya yaitu mencari tahu kebutuhan teknis pengguna. Hal ini bertujuan
agar nantinya sistem dapat diakses melalui device pengguna dengan mudah. Data
yang berkaitan dengan proses ini yaitu user story dan proses bisnis.
d. Fitur
Setelah mendapatkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan pengguna maka langkah
selanjutnya yaitu merangkum fitur apa saja yang akan dirancang pada sistem dan
siapa saja yang memiliki akses untuk fitur tersebut. Data yang berkaitan dengan
proses ini yaitu data profil yayasan masing-masing cabang, indikator penilaian
prestasi, proses bisnis, dan user story.
2) User Design
Pada user design dilakukan proses perancangan ERD, perancangan UML yang terdiri
dari use case diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, dan proses terakhir
pada user design yaitu perancangan user interface yang terdiri dari Wireframe dan
Mockup.
3) Construction
Pada tahap construction dilakukan pembuatan coding sistem dan testing yang
dilakukan untuk mendapatkan masukan dari objek Tugas Akhir. Jika pada saat testing
terdapat masukan dari Pembina Utama selaku objek Tugas Akhir maka akan
dilakukan iterasi hingga sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4) Cutover
Tahap cutover merupakan tahap pengujian sistem dengan menggunakan metode
black box testing. Penjelasan lebih lanjut pada tahap ini akan dijelaskan pada tahap
mekanisme verifikasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Construction
1) Dashboard
Dashboard merupakan halaman yang memudahkan user dalam memantau
perkembangan prestasi Santri menggunakan data yang divisualisasikan sehinggan
memudahkan user dalam mengambil keputusan.

Gambar 4. Tampilan dashboard Pembina Utama
Gambar 4 merupakan hasil dari codingan yang sudah dilakukan untuk
halaman dashboard pada Pembina utama, dimana Pembina utama dapat melihat
jumlah cabang yang dimiliki dapat dilihat dari data cabang yang diinputkan pada
sistem, jumlah Santri, jumlah Guru, dan jumlah Pengurus yang dilihat dari banyaknya
yang terdaftar pada sistem.

Gambar 5. Tampilan Peringkat Hafalan Terbanyak
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Selain itu terdapat daftar peringkat hafalan terbanyak yang datanya bisa dilihat
lebih banyak untuk melihat peringkat seluruh santri yang ada di seluruh cabang
Pondok Tahfidz Yayasan Islam Raudhatul Ilmi yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 6. Tampilan Total Kehadiran
Pada dashboard juga terdapat statistik total kehadiran yang ada pada setiap
cabang yang datanya juga bisa dilihat lebih banyak sehingga memunculkan data total
kehadiran dari Santri di seluruh cabang Pondok Tahfidz Yayasan Islam Raudhatul
Ilmi. Pada Gambar dapat dilihat bahwa terdapat filter tanggal yang memungkinkan
user untuk melihat data sesuai tanggal yang dipilih, dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 7. Tampilan Capaian Setoran
Fitur lainnya yaitu terdapat persentase capaian yang terbagi menjadi 3
kategori yaitu belum mencapai target, sesuai target, dan melebihi target dimana data
ini juga dapat dilihat lebih banyak untuk melihat status hafalan atau capaian santri
dari seluruh santri yang ada di di Yayasan Islam Raudhatul Ilmi. Pada Gambar dapat
dilihat bahwa terdapat filter tanggal yang memungkinkan user untuk melihat data
sesuai tanggal yang dipilih, dapat dilihat pada Gambar 7.

547

Volume 11, Nomor 3, September 2022

Gambar 8. Tampilan dashboard Guru
Gambar 8 merupakan hasil dari coding yang sudah dilakukan untuk halaman
dashboard pada Guru, dimana Guru dapat melihat kelompok yang sedang dipegang
tanggung jawabnya, jumlah Santri, jumlah Guru, dan jumlah Pengurus yang dilihat
dari banyaknya yang terdaftar pada sistem pada cabang di mana guru berasal. Pada
dashboard Guru juga terdapat data mengenai peringkat harta terbanyak, statistik total
kehadiran, dan persentase capaian santri yang sesuai dengan dashboard Pembina
utama, hanya saja Guru hanya memiliki akses untuk pondok Tahfidz nya sendiri.

Gambar 9. Tampilan dashboard Pengurus
Gambar 9 merupakan hasil dari coding yang sudah dilakukan untuk halaman
dashboard pada Pengurus, dimana Pengurus dapat melihat asal cabang, jumlah Santri,
jumlah Guru, dan jumlah Pengurus yang dilihat dari banyaknya yang terdaftar pada
sistem pada cabang di mana guru berasal. Pada dashboard Pengurus juga terdapat
data mengenai peringkat harta terbanyak, statistik total kehadiran, dan persentase
capaian santri yang sesuai dengan dashboard Pembina utama, hanya saja Pengurus
hanya memiliki akses untuk pondok Tahfidz nya sendiri.
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Gambar 10. Tampilan dashboard Santri
Gambar 10 merupakan hasil dari codingan yang sudah dilakukan untuk
halaman dashboard pada Santri, dimana Santri dapat melihat target hafalan yang
harus disetorkan, kelompok saat ini mengingat kelompok bisa selalu berubah,
peringkat di cabang, dan peringkat di kelompok. Perbedaan dashboard Santri dengan
dashboard user lainnya yaitu pada dashboard Santri, Sabri dapat melihat statistik
hafalan yang sudah mereka setorkan yang diurutkan berdasarkan tanggal terbaru
masuknya catatan setoran.

Gambar 11 Tampilan data kelompok
Gambar 11 merupakan hasil coding dari halaman data kelompok yang
terdapat pada pondok tahfidz terkait. Halaman ini dapat diakses oleh Pembina Utama
dan Guru. Pembina Utama maupun Guru dapat menambahkan kelompok baru,
mengedit data kelompok, menghapus data kelompok, ataupun melihat detail anggota
yang dimiliki kelompok tersebut.
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Gambar 12 Tampilan catatan setoran
Gambar 12 merupakan hasil coding dari halaman catatan seotan yang dapat
diakses oleh Pembina Utama dan Guru. Catatan setoran yang akan ditampilkan pada
halaman ini yaitu data catatam setoran yang masuk pada hari catatan diinputkan.

Gambar 13 Tampilan pilih santri
Gambar 13 merupakan hasil coding dari halaman pilih santri yang akan
ditampilkan sebelum mengakses riwayat catatan santri. Halaman ini dapat diakses
oleh Pembina Utama, Guru. Dan Pengurus.
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Gambar 14 Tampilan riwayat catatan
Gambar 14 merupakan hasil coding dari halaman riwayat catatan. Halaman ini
akan menampilkan catatan setoran yang pernah diinputkan dari santri yang
sebelumnya dipilih pada halaman yang dijelaskan sebelumnya. Halaman ini akan
mengurutkan data riwayat catatan berdasarkan tanggal terbaru.

Gambar 15 Tampilan data e-rapor
Gambar 15 merupakan hasil coding dari halaman e-rapor. Halaman ini dapat
diakses oleh Pembina Utama, Guru, dan Pengurus dengan akses yang berbeda.
Pembina Utama dapat mengakses data e-rapor sesuai dengan tanggal yang dipilih,
mencetak e-rapor, menginputkan catatan dari guru dan pesan untuk orang tua ke
dalam e-rapor, dan melakukan publish e-rapor agar dapat dilihat oleh Santri.
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Gambar 16 Tampilan input catatan dan saran pada e-rapor
Gambar 16 menunjukkan hasil coding dari halaman input catatam dan saran
pada e-rapor. Halaman ini akan muncul jika Pembina Utama ataupun Guru
melakukan klik pada tombol berwarna hijau pada halaman e-rapor yang sebelumnya
dijelaskan.

Gambar 17 e-rapor yang sudah dicetak
Gambar 17 menunjukkan hasil coding dari halaman input catatam dan saran
pada e-rapor. Halaman ini akan muncul jika Pembina Utama ataupun Guru
melakukan klik pada tombol berwarna hijau pada halaman e-rapor yang sebelumnya
dijelaskan.
KESIMPULAN
Yayasan Islam Raudhatul Ilmi memiliki permasalahan dalam memantau
perkembangan prestasi Santri. Penulis mengusulkan rancangan sistem informasi
manajemen untuk monitoring perkembangan prestasi Santri di Yayasan Islam
Raudhatul Ilmi untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat digunakan oleh
Pembina Utama, Guru, Pengurus, maupun Santri. Sistem ini memiliki hak akses yang
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berbeda-beda untuk setiap user-nya namun memiliki esensi yang sama yaitu untuk
monitoring perkembangan prestasi Santri. Pembina Utama memiliki akses untuk
memantau perkembangan prestasi santri yang ada di seluruh cabang Yayasan Islam
Raudhatul Ilmi, Guru dan Pengurus memiliki akses untuk memantau perkembangan
prestasi santri yang ada di cabang Pondok Tahfidz nya, dan Santri memiliki akses
untuk melihat perkembangan prestasinya sendiri. Sistem ini dapat digunakan untuk
penyimpanan database Yayasan Islam Raudhatul Ilmi, proses pencatatan setoran
hafalan Quran oleh Santri, perhitungan nilai akhir Santri, memantau perkembangan
prestasi santri melalui visualisasi data pada dashboard, dan percetakan e-rapor.
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