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ABSTRAK 

 
Peranan guru ngaji dalam dunia pendidikan 

sangat penting bagi umat muslim.Mengaji 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk agama 

islam bahkan di indonesia menjadi sebuah budaya 

dimana selepas waktu sholat magrib kegiatan 

mengaji menjadi sebuah kewajiban bagi umat 

muslim tidak hanya membaca Al-Qur’an saja yang 

dikaji dalam kegiatan mengaji ada juga materi 

lainnya seperti Makhroj, Membaca Quran,Mengkaji 

Qur'an,Tajwid,Hadist ,Fikih,Tilawah Qur'an dan 

serta bahasa arab. guru ngaji tidak mengajarkan 

langsung ilmu bahasa arab,ilmu akidah dan fikih 

secara bersamaan.Oleh karena itu, terdapat suatu ide 

untuk membangun aplikasi yuk ngaji dengan 

berbasis android dimana merupakan perangkat 

mobile yang paling banyak digunakan. Aplikasi Yuk 

ngaji memiliki fungsi untuk merekomendasikan guru 

ngaji  terdekat dan memberikan informasi keahlian 

dan jadwal yang diinginkan.fungsi lainnya yaitu 

aplikasi yuk ngaji cocok bagi pengguna yang 

mempunyai kesibukan. Adapun teknologi yang 

digunakan untuk merekomendasikan guru ngaji 

terdekat yaitu teknologi google direcion api dan 

metode profile matching.Teknologi lainnya yaitu 

penjadwalan,aplikasi yuk ngaji ini memanfaatkan 

SuperSaaS api untuk melakukan 

penjadwalan.Aplikasi yuk ngaji yang sudah 

dibangun diharapkan dapat mempermudah untuk 

mendapatkan informasi tentang guru ngaji terdekat 

dan melakukan penjadwalan sesuai dengan yang 

diinginkan serta memberikan rekomendasi guru 

ngaji atau ustad terdekat. 

 

Kata kunci : Ash-shobirin, Android, Guru Ngaji 

Terdekat, Ustad Terdekat, Aplikasi Rekomendasi, 

Pencocokan Profile, SuperSaaS 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Peranan guru ngaji dalam dunia pendidikan 

sangat penting bagi umat muslim.Mengaji 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk agama 

islam bahkan di indonesia menjadi sebuah budaya 

dimana selepas waktu sholat magrib kegiatan 

mengaji menjadi sebuah kewajiban bagi umat 

muslim tidak hanya membaca Al-Qur’an saja yang 

dikaji dalam kegiatan mengaji ada juga materi 

lainnya seperti Makhroj, Membaca Quran,Mengkaji 

Qur'an,Tajwid,Hadist ,Fikih,Tilawah Qur'an dan 

serta bahasa arab.62,5% guru ngaji tidak 

mengajarkan langsung ilmu bahasa arab,ilmu akidah 

dan fikih secara bersamaan. 

 Belajar agama adalah mempelajari Al-

Qur’an, dikarenakan pembelajaran agama sangat 

minim maka secara langsung mempelajari Al-

Qur’an juga minim sekali. Mempelajari Al-

Qur’an yaitu dengan membaca dan 

menghafalnya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak Ma’had Al Imarat salah satu 

lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas 

menghafal Al-Qur’an di kota Bandung, saat ini 

lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas 

untuk menghafal Al-Qur’an masih terbatas begitu 

juga dengan pengajar dalam menghafal Al-Qur’an 

[15]. 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar 

tepatnya di Jl Cisitu Indah yang berdekatan dengan 

madrasah ashobirin  rata-rata kemampuan membaca 

Al-Quran beserta ilmu tajwid sudah dikuasai sejak 

umur 9 tahun akan tetapi ketika menginjak dewasa 

jarang digunakan lagi sehingga lupa untuk 

melafalkan huruf AL-Qur’an.76,08% umur diatas 20 

tahun keatas sangat tidak nyaman jika mengaji 

bersama anak kecil yang jauh dari 

umurnya.fenomena ini terjadi terkadang dipengaruhi 

oleh  faktor usia sudah dewasa tapi dalam membaca 

Al-Qur’an masih terbata bata sehingga muncul rasa 

malu untuk mengaji dan faktor pendukung seperti 

tempat dan waktu diadakan nya pengajian selain itu 

dalam mengaji terkadang muncul perasaan ingin 

mendalami bidang ilmu tertentu seperti  

Makhroj,Mengkaji Qur'an,Tajwid,Hadist 

,Fikih,Tilawah Qur'an dan serta bahasa arab 

sedangkan di madrasah terdekat hanya tersedia 

pengajar mengaji hal ini terkadang menjadi salah 

satu faktor rasa enggan dalam mengaji selain itu 

salah satu faktor kurang dorongannya dalam mengaji 

adalah dari segi waktu di karenakan guru ngajinya 

tersendiri memilik kesibukanya sendiri dan hanya 

mempunyai beberapa hari saja dalam satu minggu 



 

 

sedangkan orang yang keinginan mengaji pun 

mempunyai kesibukan masing masing hal ini 

berdampak terhadap pengurungan niat untuk 

mengaji dalam usia remaja atau dewasa. 

1.2 Profile Matching  

 Dalam proses profile matching secara garis besar 

merupakan proses membandingkan antara 

kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan 

sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya 

(disebut juga gap), semakin kecil gap yang 

dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar 

yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk 

karyawan menempati posisi tersebut. Adapun 

sistem program yang dibuat adalah software profile 

matching yang berfungsi sebagai alat bantu untuk 

mempercepat proses matching antara profil jabatan 

(soft kompetensi jabatan) dengan profil karyawan 

(soft kompetensi karyawan) sehingga dapat 

memperoleh informasi lebih cepat, baik untuk 

mengetahui gap kompetensi antara jabatan dengan 

pemegang jabatan maupun dalam pemilihan 

kandidat yang paling sesuai untuk suatu jabatan 

(ranking kandidat) [13]. 

 

1.3 SuperSaaS 

Perangkat Lunak sebagai Layanan atau SaaS di 

mana aplikasi berbasis web yang berfungsi penuh 

dapat digunakan seperti Google drive, Zoho.com, 

Kizoa, Wordle, Prezi dan banyak lagi; Platform 

sebagai Layanan atau PaaS yang merujuk pada 

penggunaan kerangka kerja berbasis web untuk 

membangun perangkat lunak seperti penemu 

Aplikasi MIT dan Supersaas.com untuk membuat 

modul reservasi, Infrastruktur sebagai Layanan atau 

IaaS yang kadang-kadang digambarkan sebagai 

ruang perangkat keras untuk disewakan. Hosting 

situs web gratis online seperti Wordpress.com, 

Weebly.com, dan Wix.com mungkin termasuk 

dalam kategori ini [12]. 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah membangun 

aplikasi guru ngaji madrasah masjid asy-shobirin 

menggunakan metode profil matching berbasis 

android. Adapun tujuan yang ingin di capai   yaitu : 

 

1. Membantu santri yang enggan mengaji 

bersamaan yang jauh dari umurnya melalui 

pengajaran private 

2. Membantu santri  dalam melakukan janji 

dan  merekomendasikan guru ngaji sesuai 

keahliannya 

3. Membantu santri mengatasi perasaan ingin 

mendalami dibidang tertentu. 

4. Membantu santri yang ingin mendaftar 

mengaji di madrasah ash-shobirin lebih 

mudah. 

1.5 Metode Pembangunan Perangkat Lunak 

 Metode yang digunakan dalam pembuatan 

perangkat lunak ini yaitu model Waterfall. Adapun 

tahapan-tahapan proses yang dilalui bisa dilihat pada 

gambar 1berikut [1] : 

 
Gambar 1 Metode Pembangunan Perangkat 

Lunak 

 

 

2. ISI PENELITIAN 
 

2.1 Analisis Arsitektur Sistem 

Analisis arsitektur sistem bertujuan untuk 

mengidentifikasi arsitektur yang akan dibangun. 

Berikut ini adalah gambar arsitektur sistem dari 

aplikasi guru ngaji. 

 
Gambar 2 Arsitektur Sistem 

2.2 Analisis Masalah 

 Saat  umat muslim ingin mengaji  ada 

beberapa permasalahan yang terjadi dilingkungan 

masyarakat. Adapun masalah yang terjadi adalah 

beberapa orang sangat tidak nyaman jika mengaji 

bersama anak kecil yang jauh dari umurnya.Fenomena 

ini terjadi dipengaruhi oleh faktor usia sudah dewasa 

tapi dalam membaca Al-Qur'an masih terbata-bata 

sehingga muncul rasa malu untuk mengaji dan faktor 

pendukung seperti tempat dan waktu.Selain itu disaat 

pengguna terkadang muncul perasaan ingin 

mendalami bidang ilmu tertentu seperti 

Makhroj,MengkajiQur'an,Tajwid,Hadist,Fikih,Tilawa

h Qur'an dan serta bahasa arab. 



 

 

Solusi yang tepat untuk fenomena yang terjadi ini 

maka akan mengadakan pembagian kelas seperti kelas 

khusus pemula,kelas normal,kelas yang sudah 

ahli.sehingga usia yang sudah dewasa yang belum 

lancar Al-Qur'an tidak lagi enggan atau merasa malu 

jika disatukan dengan kelas pemula karena kelas 

pemula akan mengajarkan dari awal mulai 

iqra,begitupun yang sudah mulai lancar sampai yang 

sudah ahli,dikarenakan tinggal meneruskan 

pembelajaran yang belum diketahui. 

Maka dari itu peneliti akan melakukan “Pembangunan 

Aplikasi Yuk Ngaji Untk Reservasi Guru Ngaji 

Menggunakan SuperSaaS API Dan Metode Profile 

Matching Berbasis Android yang diharapkan dapat 

membantu masyarakat yang muncul rasa malu dalam 

mengikuti mengaji yang dikarenakan faktor usia yang 

membaca Al-qur’an masih terbata-bata dan 

munculnya perasaan ingin mendalami bidang ilmu 

tertentu dan faktor pendukung seperti tempat dan 

waktu. 

2.3 Analisis Teknologi yang digunakan 

Analisis teknologi bertujuan untuk menjabarkan 

teknologi-teknologi apa saja yang akan di 

implementasikan di dalam sebuah sistem yang 

sedang dibandung.Berikut adalah parameter yang 

digunakan oleh penelitian ini :  

 

1. SuperSaaS 

 Aplikasi Yuk ngaji  menggunakan SuperSaas 

API untuk menjadwalkan reservasi pada guru ngaji. 

Adapun cara kerja SuperSaas API pada aplikasi Yuk 

ngaji adalah mengirim data yang diperlukan 

kedatabase data yang diperoleh diproses melalui rest 

api sesuai kebutuhan,data dikirimkan keaplikasi 

supersaas lalu pengembalian data(return) dari 

supersaas ke rest api.SuperSaas  mengirimkan data 

berupa json dan Api SuperSaas akan menampilkan 

penjadwalan kepada pengguna sesuai 

requestnya.Berikut Parameter yang diberikan 

SuperSaas : 

1. (Input Values) 

• schedule_id = Jumlah jadwal yang ingin  di 

unduh. dapat memperoleh nomor ini 

dengan melihat halaman  Konfigurasi 

Gambaran Umum. Ini adalah nomor di 

akhir URL di bilah alamat browser Anda. 

• user = nama atau ID pengguna. Gunakan 

pengguna = 0 untuk mendapatkan 

pemesanan untuk administrator. 

• from = (Opsional) Jika ada, hanya 

pemesanan setelah waktu ini yang 

dikembalikan. Harus dalam format YYYY-

MM-DD HH: MM: SS dalam waktu lokal 

• api key = Administrator API Key untuk 

akun milik jadwal. Anda juga bisa 

menghilangkan bidang ini dan 

menggunakan HTTP Basic Authentication 

atau hash MD5 sebagai gantinya. 

• checksum = Hash MD5 yang berisi nama 

akun, kunci API, dan nama pengguna. 

Diabaikan jika Anda mengirim Kunci API 

akun melalui api_key. 

 

• slot = Ketika Anda menambahkan slot 

parameter = true, maka informasi tambahan 

tentang slot yang relevan akan disertakan 

dengan pemesanan (hanya tipe kapasitas) 

• length = (Opsional) Batasi pencarian ruang 

kosong setidaknya dalam panjang ini dalam 

hitungan menit. Panjang standar digunakan 

jika parameter ini tidak ada. (hanya jadwal 

sumber ) 

• resource = (Opsional) Batasi pencarian 

ruang kosong ke sumber daya yang 

disebutkan. (hanya jadwal sumber daya) 

• full = (Opsional) Setel ke true untuk 

mengembalikan slot penuh serta slot 

kosong. (hanya jadwal kapasitas) 

• maxresults = (Opsional) Batasi jumlah hasil 

yang dikembalikan. Defaultnya adalah 10. 

 

2. (Output Values) 

• id = Pengidentifikasi pemesanan unik yang 

dapat digunakan untuk mencocokkannya 

dengan unduhan sebelumnya 

• res_name = Jika jadwal Anda mengandung 

lebih dari satu sumber , ini adalah sumber 

yang dipilih (hanya sumber) 

• resource_id = ID sumber yang dipilih 

(hanya sumber dan JSON) 

• slot_id = Informasi tentang slot yang 

dimiliki pemesanan ini (hanya kapasitas) 

• service_name = Berisi pengidentifikasi 

layanan (hanya layanan) 

• service_id = ID layanan yang dipilih (hanya 

layanan dan JSON) 

• start = Mulai waktu dalam format YYYY-

MM-DD HH: MM: SS di zona waktu lokal 

• finish = Selesai waktu dalam format 

YYYY-MM-DD HH: MM: SS di zona 

waktu lokal 

• deleted = benar atau salah, tergantung pada 

apakah pemesanan ini telah dihapus 

• created_on = Waktu pembuatan dalam 

format YYYY-MM-DD HH: MM: SS 

dalam UTC (Catatan: tidak lokal) 

• updated_on = waktu perubahan terakhir 

dalam format YYYY-MM-DD HH: MM: 

SS dalam UTC (Ini akan menjadi waktu 

penghapusan jika dihapus disetel ke true) 

• created_by = Nama dan ID pencipta / 

pembaru. Kosong untuk anonim 

• update_by = pemesanan atau perubahan 

sistem, seperti pembaruan status PayPal 

• waitlisted = Jika pemesanan ini menunggu, 

bidang ini berisi huruf  W (hanya kapasitas) 



 

 

• <more> = Kolom tambahan seperti yang 

dipilih di layar Konfigurasi Proses. 

 

 

 

2.4 Analisis Kebutuhan Fungsional  

2.4.1 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

terdiri dari Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak-

Fungsional (SKPL-F) dan Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak-Non Fungsional (SKPL-NF). 

Berikut adalah tabel dari SKPL-F dan SKPL-NF. 

Tabel 1 SKPL Fungsional 

Kode 

SKPL 

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 

Lunak 

SKPL-F-01 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk melakukaan 

registrasi 

SKPL-F-02 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk melakukaan login 

SKPL-F-03 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk memilih reservasi 

guru ngaji sesuai keinginan  

SKPL-F-04 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk menampilkan yang 

jadwal yang cocok  

SKPL-F-05 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk memilih guru ngaji 

yang telah direkomendasikan  

SKPL-F-06 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk mengecek 

ketersediaan guru ngaji 

SKPL-F-07 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

pengguna untuk menampilkan 

penerimaan guru ngaji yang dipilih 

SKPL-F-08 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

guru ngaji untuk melakukan login 

SKPL-F-09 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

guru ngaji untuk mengisi form 

profile,kuota user perhari,jadwal dan 

keahliannya 

SKPL-F-10 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

guru ngaji menampilkan reservasi 

yang telah dipilih pengguna  

SKPL-F-11 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

guru ngaji untuk menerima reservasi 

yang dipilih pengguna 

SKPL-F-12 Sistem menyediakan fasilitas bagi 

guru ngaji untuk penerimaan 

reservasi yang telah dibuat 

 

2.5 UseCase Diagram 

Diagram use case menyediakan cara 

mendeskripsikan pandangan eksternal terhadap 

sistem dan interaksi-interaksinya dengan dunia luar. 

Berikut adalah diagram use case untuk aplikasi 

pengguna umum dan pengguna guru ngaji. 

 
Gambar 3 Usecase Pengguna umum 

2.6 Class Diagram 

Class diagram merupakan model dari beberapa kelas 

yang menggambarkan hubungan di antara kelas, 

termasuk asosiasi dan generalisasi. Berikut adalah 

class diagram pada sistem yang dibangun. 

 
Gambar 4 Class Diagram 

 

2.7  Diagram Sequence 

Sequence Diagram menggambarkan objekobjek 

yang saling berinteraksi satu sama lain dimana pesan 

dikirimkan. Diagram sequence juga merupakan 

model dinamis yang menggambarkan perilaku 

objek,sequence diagram melakukan reservasi . 

Berikut adalah diagram sequence aplikasi Yuk Ngaji 

yang dibangun ini. 

 
Gambar 5 Diagram Sequence 

System

Pengguna umum

Melakukan Register

Melakukan Login

Melakukan reservasi ngaji Memilih guru ngaji

<<include>>

Melakukan Latihan mengaji

<<include>>

<<include>>

mengelola Profile

Edit Profile
<<extend>>

Guru Ngaji

mengelola Profile

Edit Profile

Mengedit pengalaman

<<extend>>

<<extend>>

Mengelola jadwal

Menambah Jadwal

Mengedit Jadwal

<<extend>>

<<extend>>

 : pengguna

TeacherSearchPage RestApiProvider SchedulePage

1 : membuka halaman reservasi()

2 : toggleSection()
3 : getteacher()

4

5 : onTimeSelected()

6



 

 

2.8 Perancangan Sistem 

2.8.1 Perancangan Struktur Menu 

Struktur menu adalah susunan menu yang kemudian 

diterapkan ke dalam sistem yang dibangun dengan 

tujuan untuk mempermudah dalam melihat menu-

menu yang dapat diakses dalam aplikasi. Berikut ini 

merupakan struktur menu yang telah dibangun. 

Berikut adalah gambar yang merupakan struktur 

menu dari sistem pengguna umum atau santri. 

 

 

 
Gambar 6 Struktur Menu Pengguna 

2.8.2 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka pengguna merupakan 

bagian tampilan-tampilan yang diharapkan akan 

diterapkan pada aplikasi Yuk Ngaji yang dibangun 

ini. Berikut adalah gambaran tampilan-tampilan 

antarmuka pengguna jasa yang nantinya akan 

dijadikan sebagai gambaran pada sistem yang 

dibangun. 

 
Gambar 7 Reservasi 

 

 
Gambar 8 Jadwal Ngaji 

 

3. PENUTUP 
Penutup berisi kesimpulan dan   saran penelitian 

yang dilakukan. 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian aplikasi Yuk Ngaji 

pada platform android maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi Yuk Ngaji dapat mempermudah 

para pengguna dalam mencari guru ngaji 

yang sesuai dengan keahliannya. 

2. Aplikasi dapat mempermudah pengguna 

dalam latihan mengaji dirumah. 

3.2  Saran  

      Aplikasi Yuk ngaji yang dibangun merupakan 

aplikasi yang berfokus hanya kepada rekomendasi 

guru ngaji dan latihan mengaji oleh karena itu, 

terdapat beberapa saran yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk pengembangan perangkat lunak 

ini kedepannya ke arah yang lebih baik sehingga 

dapat mengikuti perkembangan teknologi. Adapun 

saran terhadap pengembangan aplikasi yuk ngaji  

adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan platform yang dapat 

didukung oleh aplikasi dimana saat ini 

hanya mendukung platform android. 

2. Menambah lebih banyak guru ngaji  agar 

lebih efisien dan memperbanyak 



 

 

penjadwalan dalam reservasi yang 

diinginkan kepada pengguna. 

3. Mengembangkan membuat create schedule 

tidak hanya diwebsite supersaas official. 
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