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Abstrak  –  Pada penelitian ini membahas mengenai perancangan sistem informasi manajemen kegiatan tazkirah 

terpadu untuk digunakan kepada para kontributor seperti pengurus masjid, mubaligh maupun organisasi dakwah. 

Sedangkan masyarakat adalah pengguna yang menerima informasi seputar masjid dan kegiatan tazkirah. Sistem 

dirancang lebih kearah berbasis website, sedangkan aplikasi berbasis mobile sebagai layanan tambahan yang 

ditujukan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara 

tazkirah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kebutuhan 

fungsional sistem yang akan dirancang. Proses perancangannnya menggunakan metode model pengembangan 

revolusioner dengan melakukan strategi perancangan aplikasi yang melibatkan unsur antara beberapa pengurus 

masjid, para mubaligh maupun organisasi penyelenggara tazkirah di lingkungan kota Pontianak sebagai calon 

pengguna, dengan tujuan agar rancangan aplikasi dapat diterima dan berhasil meningkatkan cakupan sasaran 

tazkirah atau yang lebih dikenal dengan istilah kegiatan dakwah. Atas dasar masukan dari beberapa sumber 

terkait, tulisan ini memberikan hasil penelitian berupa sistem informasi manajemn yang memiliki lima modul, 

diantaranya: manajemen data masjid, manajemen data organisasi dakwah, manajemen data mubaligh, 

manajemen kegiatan tazkirah dan manajemen pengumuman dan nasihat. Semua itu direalisasikan dalam bentuk 

sistem manajemen kegiatan tazkirah terpadu. 

 

Kata Kunci: sistem informasi manajemen, kegiatan tazkirah. 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai umat beragama Islam mengenali “Tazkirah” 

sebagai bentuk mengingatkan kembali atau memberi 

peringatan agar tidak terjerumus dalam perbuatan 

keji (Nata, 2010). Kegiatan tazkirah pada umumnya 

dilaksanakan secara persuasif dengan pendekatan 

personal. Kegiatan yang demikian saat ini dianggap 

kurang tepat guna, karena jumlah umat islam yang 

sudah sangat banyak. Seiring berkembangnya 

jumlah umat, saat ini kegiatan tazkirah identik 

dilaksanakan oleh Masjid dan di-isi oleh para 

mubaligh sebagai bentuk upaya menambah wawasan 

agama Islam.  

Website dalam fungsinya saat ini dapat dipandang 

bermanfaat bila digunakan secara positif.  

Pemanfaatan Website dapat dijadikan sebagai alat 

untuk meningkatkan upaya menyebarluaskan 

informasi secara tepat guna. Teknologi yang 

menggunakan jaringan komunikasi internet 

memungkinkan penyebarluasan informasi dengan 

cepat serta cakupan wilayah yang sangat luas, yang 

tidak mungkin dijangkau dengan cara tradisional 

bertatap muka secara langsung. 

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan 

rancangan sistem informasi manajemen kegiatan 

tazkirah berbasis website bagi masyarakat muslim 

kota Pontianak, terdiri dari 4 jenis pengguna: 

administrator (pengurus sistem), para pengurus 

masjid, para organisasi dakwah / mubaligh dan 

masyarakat untuk mengetahui jadwal kegiatan 

masjid dan mubaligh. Dampak dari sistem ini dapat 

diharapkan untuk meningkatkan komunikasi antara 

pengurus masjid, mubaligh, organisasi dakwah 

maupun masyarakat agar materi dakwah dapat 

mudah tersebar luas dan lebih kaya materi dari 

berbagai mubaligh. 

Penelitian oleh Hamriani, kegiatan organisasi 

dakwah dirumuskan sebagai upaya dalam menyusun 

usaha dakwah dengan membentuk kelompok-

kelompok pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

orang-orang terlibat serta menetapkan hingga 

menyusun hubungan jalinan kerja diantara 

petugasnya, organisasi dakwah juga diartikan 

sebagai sekumpulan orang yang melakukan upaya 

agar kegiatan dakwah/tazkirah dapat terlaksana. 

(Hamriani, 2013). 
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Kegiatan dakwah modern oleh Alhidayatillah 

mengemukakan bahwa dakwah dinamis merupakan 

upaya mendorong pencapaian kemajuan dunia 

dengan berlandaskan agama, dengan melihat kondisi 

masyarakat yang sebenarnya. Materi dakwah harus 

berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi, bukan 

sekedar kajian saja. Dalam penyebarannya dapat 

memanfaatkan media teknologi informasi 

(Alhidayatillah, 2017). 

Penelitian di bidang Sistem manajemen pengetahuan 

kegiatan oleh Wahyudi dan Sasongko 

mengemukakan bahwa mendapatkan rincian setiap 

kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode specific action, yaitu metode merekam setiap 

tindakan yang telah ditentukan nama-nama aksinya 

secara spesifik (Wahyudi & Sasongko, 2014).  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif sebagai upaya menggali 

informasi kebutuhan fungsional sistem maupun non-

fungsional sistem, serta menggunakan metode 

pengembangan perangkat lunak dengan 

menggunakan model pengembangan sistem secara 

evolusioner dengan variasi throw-away-prototype, 

yaitu model evolusioner dengan melakukan 

konsentrasi pada kegiatan eksperimen karena 

kebutuhan pengguna yang belum diketahui secara 

jelas. Model pengembangan evolusioner merupakan 

cara pengembangan sistem antara kegiatan 

spesifikasi, pengembangan hingga validasi pada saat 

yang bersamaan (Al-Fatta, 2007). 

 

Sumber : Al-Fatta (2007) 

Gambar 1. Model Pengembangan Sistem Evolusioner. 

Untuk mengumpulkan kebutuhan deskripsi sistem 

diperlukan upaya komunikasi kepada calon 

pengguna untuk menentukan fitur apa saja yang 

diperlukan pada perangkat lunak. Hasil diskusi 

kemudian dibuatkan spesifikasi perangkat lunak 

dalam bentuk rancangan sistem. Kegiatan 

pengembangan sistem mengacu pada spesifikasi 

yang telah dibuat, dan selalu dilakukan penyesuaian 

bersamaan dengan tahapan validasi sistem. Pada 

kegiatan penentuan spesifikasi, pengembangan 

hingga validasi menghasilkan perangkat lunak mulai 

dari versi awal hingga final selalu dilakukan 

komunikasi kepada calon pengguna untuk 

mendapatkan kesesuaian antara kebutuhan dengan 

fitur yang dibuat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Saat ini organisasi dakwah untuk menyebarkan 

informasi kegiatannya masih dilaksanakan secara 

konvensional, dengan menyebarkan informasi lewat 

spanduk, pamflet maupun brosur, namun ada juga 

yang telah memanfaatkan media sosial sebagai alat 

komunikasi ke masyarakat. Pada era jaringan 

ekonomi globar modern saat ini konsep komunikasi 

elektronik berarti komunikasi World wide Web 

(Eroshkin, et al, 2017), yaitu teknologi yang dapat 

mengelola informasi, basis data, piranti lunak visual, 

pengolah gambar, video, suara hingga layanan  surat 

elektronik.  

 

Website saat ini dapat dimanfaatkan sebagai sistem 

Informasi. Sistem informasi dalam upaya kegiatan 

tazkirah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

memudahkan mengumpulkan, menyimpan dan 

penyebarluasan informasi, terutama sistem yang 

berbasis jaringan internet. Sistem informasi 

manajemen  tazkirah berbasis web dapat bermanfaat 

untuk penggunaan secara masal tanpa dibatasi ruang 

maupun waktu operasional kantor. Dengan 

memanfaatkan teknologi basisdata, maka sistem 

informasi manajemen tazkirah berbasis web dapat 

menjadi solusi untuk menghimpun informasi masjid, 

mubaligh, organisasi dakwah dan segala kegiatan 

yang dilaksanakan, serta memudahkan 

penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. 

 

M-Tazkirah pada tulisan ini merupakan sebuah 

bentuk aplikasi mobile sebagai layanan tambahan 

yang  terintegrasi  pada Sistem Informasi Manajemen 

Tazkirah Terpadu, ditujukan untuk masyarakat 

sebagai aplikasi pengingat perkara kebaikan. Suatu 

peringatan dalam hal kebaikan yang berlandaskan 

agama kepada manusia khususnya umat Islam harus 

dilakukan secara berulang-ulang. Mengingatkan dan 

menasihatkan tidak harus panjang lebar, namun akan 

sangat baik bila singkat namun berkesan. Tazkirah 

umumnya ditujukan kepada personal dengan cara 

persuasif. Aplikasi berbasis mobile saat ini dirasa 

sangat tepat sebagai media sebagai pengingat kepada 

umat manusia yang modern. Saat ini penggunaan 

smartphone tidak terlepas dari gaya hidup. 

Pemanfaatan aplikasi berbasis Android dapat dipilih 

dikarenakan jenis sistem operasi ini yang paling 

banyak digunakan pada smartphone.  

 

Pengingat perbuatan baik berupa aplikasi mobile 

berbasis Android yang menayangkan nasihat singkat 

dituliskan oleh para mubaligh maupun organisasi 

dakwah untuk mengajak kebaikan akan dilakukan 

push notification secara berkala dengan jeda waktu 

tertentu agar peringatan per peringatan tidak menjadi 
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hal yang menjemukan. Nasihat kebaikan diarahkan 

memiliki dalil yang dapat bersumber dari Alquran dan 

Hadits. Tentu saja konten nasihat ini hanya 

diperbolehkan diisi oleh orang yang berkompeten 

dibidangnya. Selain menampilkan nasihat kebaikan, 

pengguna perlu diberikan bantuan informasi lokasi 

masjid yang ada disekitarnya untuk mengetahui 

pengumuman, dan kegiatan dakwah. Hal ini bertujuan 

untuk mendorong umat untuk ramai-ramai 

memakmurkan masjid disekitar mereka.  

 

3.1. Kebutuhan Fungsional. 

Fungsi-fungsi yang dibutuhkan pengelolaan kegiatan 

tazkirah, diantaranya:   

1. Bagian sisi pengelola sistem (administrator), 

memiliki fitur untuk pengelolaan data referensi, 

seperti: data wilayah, bidang ilmu dan jenis 

kegiatan. Pengelola sistem juga dapat mengelola 

data Masjid beserta lokasi alamat dan posisinya di 

peta. Pendataan yayasan dan kepengurusannya. 

Pendataan mubaligh, mengelola profile mubaligh, 

pendidikan serta bidang ilmu yang dikuasai oleh 

mubaligh. Pengelolaan organisasi dakwah, 

meliptui pendataan organisasi dakwah beserta 

alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi 

dan mengetahui setiap kegiatan yang 

dilaksanakannya. 

2. Administrator berwenang untuk melakukan 

perubahan data Masjid, Mubaligh, Organisasi 

dakwah dan agenda kegiatan. Administrator tidak 

berwenang merubah data keuangan kas Masjid, 

tapi dapat melakukan penghapusan data laporan 

keuangan kas masjid. Administrator berwenang 

untuk melakukan reset setiap akun pengguna 

sistem. 

3. Setiap pengurus masjid dapat mencatat agenda 

yang akan dilaksanakan serta dapat mencatat 

laporan kas keuangan masjid. Pengurus masjid 

hanya dapat mengelola kegiatan serta mengisikan 

laporan keuangan masjid pada akunnya saja, tidak 

dapat melihat atau merubah laporan keuangan 

masjid yang lain, serta tidak dapat mengelola akun 

masjid yang lain. Pengurus masjid dapat 

memberikan pengumuman untuk dapat diketahui 

oleh masyarakat, baik berupa teks maupun gambar 

banner. Pengumuman yang dikirimkan oleh 

pengurus masjid nantinya akan ditayangkan di 

website maupun di perangkat mobile. Tujuannya 

agar masyarakat luas dapat cepat mengetahui 

pengumuman yang ada di masjid disekitarnya. 

4. Setiap kegiatan agenda yang dilakukan oleh 

mubaligh juga dapat dicatat dan dapat pula 

disinkronkan dengan agenda kegiatan yang 

diselenggarakan oleh masjid. Akun mubaligh 

hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Seorang 

mubaligh tidak dapat merubah data maupun 

kegiatan dari mubaligh yang lain. 

5. Organisasi dakwah dapat mengisikan agenda 

kegiatan yang akan dilaksanakan, serta juga dapat 

melakukan sinkron kegiatan yang dilakukan oleh 

mubaligh maupun oleh pengurus Masjid. 

Pengelola organisasi dakwah juga dapat 

mendaftarkan diri secara mandiri ke sistem, yang 

kemudian perlu dilakukan otorisasi oleh 

administrator untuk mendapatkan akses yang lebih 

dalam. Akun suatu organisasi dakwah hanya 

memiliki akses untuk mengolah kegiatan pada 

organisasinya saja. 

6. Setiap agenda kegiatan tazkirah baik yang 

diselenggarakan oleh Masjid, Mubaligh maupun 

Organisasi dakwah harus dapat ditandai 

menggunakan aplikasi pemetaan. Sehingga dapat 

diketahui secara mudah oleh masyarakat 

keberadaan lokasi kegiatan. 

7.  Masyarakat dapat mengetahui daftar masjid yang 

ada di lokasi disekitarnya, berdasarkan wilayah, 

mengetahui lokasi keberadaan masjid yang dapat 

diketahui melalui peta, mengetahui dan membaca 

informasi berupa pengumuman yang dikirimkan 

oleh petugas masjid. 

8. Jadwal agenda kegiatan dakwah dapat dibaca oleh 

masyarakat luas, lengkap berupa waktu dan 

lokasinya di peta. Bila agenda yang telah selesai, 

dokumen yang pernah diunggah oleh pengelola 

kegiatan dapat juga diakses oleh masyarakat, 

seperti isi konten tausiah maupun materi yang 

disampaikan.  

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional. 

Sistem Informasi Manajemen Tazkirah Terpadu dapat 

diakses oleh seluruh masyarakat, maka penerapan 

sistem tersebut harus dalam jaringan (daring) Internet.  

1. Sistem harus terhubung antara layanan untuk 

pengguna pengurus masjid, organisasi 

penyelenggara dakwah, mubaligh dan masyarakat. 

2. Aplikasi yang akan dibuat harus dapat diakses 

baik melalui komputer maupun perangkat gadget. 

Terhubung dengan internet sehingga dapat diakses 

dimana saja. Pengguna sistem adalah Pengurus 

Masjid, Mubaligh, Organisasi dakwah dan 

Masyarakat. 

3. Sistem menyediakan layanan komunikasi berupa 

teks, gambar dan video player. 

4. Komunikasi data harus efisien, tidak mahal. 

5. Sistem yang dibangun memiliki fleksibilitas, dapat 

digunakan secara terpusat maupun individu. 

6. Sistem harus dapat dipastikan dapat digunakan 

pada lalu lintas data yang besar. 

3.3. Actor Glossary 

Berikut Actor glossary dari sistem Informasi 

manajemen Tazkirah terpadu. 
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Tabel 1. Actor Glossary 

 

# Actor Goal 

1 Administrator  

 
 Otentikasi 

 Mengelola data organisasi 

pendakwah. 

 Mengelola data Masjid. 

 Mengelola data Yayasan. 

 Mengelola data pengurus masjid. 

 Mengelola data mubaligh. 

 Mengelola data organisasi. 

 Melihat dan menghapus laporan 

keuangan masjid. 

 Mengelola data kegiatan dakwah 

keseluruhan 

 Mengelola pengumuman 

 Verifikasi dan aktifasi akun 

mubaligh dan organisasi dakwah. 
2 Pengurus 

Masjid 
 Otentikasi. 

 Mengelola data pengurus masjid. 

 Mengelola data kegiatan masjid. 

 Mengisikan laporan keuangan 

masjid. 

3 Organisasi 

Dakwah / 

Mubaligh 

 Otentikasi 

 Mendaftarkan diri. 

 Mengelola jadwal agenda kegiatan 

organisasi. 

 Membuat pesan nasihat singkat 

 Mengunggah materi kegiatan. 

4 Masyarakat  Melihat nasihat kehidupan / 

pengumuman. 

 Melihat masjid di sekeliling. 

 Melihat informasi pengumuman, 

struktur organisasi dan laporan 

keuangan masjid. 

 Melihat jadwal agenda kegiatan 

yang dilakukan baik oleh masjid, 

mubaligh maupun organisasi 

dakwah. 

 Mengunduh materi kegiatan. 

Sumber: Sasongko, Latifah & Rabiatul (2018) 

 

3.4. Use Case Diagram 

  

 
Sumber: Sasongko, Latifah & Rabiatul (2018) 

 

Gambar 2. Use Case Diagram 

 

3.5. Model Basis Data 

Berikut rancangan tabel-tabel yang dibutuhan dalam 

berupa bentuk model basisdata pada sistem informasi 

mananjemen tazkirah ditunjukan pada gambar 2: 

  

Sumber: Sasongko, Latifah & Rabiatul (2018) 

 

Gambar 3. Model Basisdata Sistem Informasi Manajemen 

Tazkirah. 

 

Basis data diterapkan menggunakan jenis PostgreSQL 

agar transaksi data dalam jumlah besar dapat lebih 

tahan lama. Relasi antar tabel diharapkan dilakukan 

dengan constraint yang tegas, untuk menjamin 

konsistensi data. Sedangkan primary key cukup 

menggunakan attribut “id” yang diperlakukan dengan 

tipe serial untuk memastikan nilai yang unik tiap 

record datanya. 

 

3.6. Bagan Penerapan Sistem Informasi 

  

 
Sumber: Sasongko, Latifah & Rabiatul (2018) 

 

Gambar 4. Deployment Diagram 

 

Penjelasan konfigurasi penerapan sistem ditujukan 

pada gambar 4. Penerapan aplikasi nantinya 

menggunakan peladen berbasis linux yang telah 

terpasang apache-server dan aplikasi PostgreSQL. 
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Aplikasi dipasang di sisi peladen adalah Sistem 

Informasi Manajemen Tazkirah dan API M-Tazkirah. 

API M-Tazkirah adalah antarmuka pemrograman 

aplikasi  yang diperuntukkan untuk komunikasi data 

ke aplikasi berbasis mobile Android. Komunikasi data 

menggunakan RESTful ber-format JSON, meskipun 

RESTful belum menjadi standar, namun RESTful 

banyak digunakan pada pengembangan arsitektur 

beroreintasi data maupun sumberdaya berbasis data. 

Pada tulisan ini mempertimbangkan rancangan 

komunikasi data menggunakan layanan RESTful 

karena dinilai serangkaian sumberdaya yang 

menyediakan akses yang serasi  pada fungsional 

perangkat lunak yang ada saat ini (Lamine, et al, 

2017), serta hasil yang lebih efisien dalam ukuran 

sehingga dapat meningkatkan kecepatan transfer data 

dan hemat bandwidth.  

 

Setiap adanya informasi kegiatan baru yang 

dipublikasi, baik oleh pengurus masjid atau organisasi 

dakwah ataupun mubaligh maka sistem akan 

melakukan pengiriman pemberitahuan melalui 

Firebase Cloud Messaging (FCM) yang merupakan 

layanan komunikasi push notification dari google agar 

dapat diterima oleh perangkat Android secara cepat. 

Penyiaran pemberitahuan ini akan lebih efektif 

diterima oleh semua pengguna aplikasi selama 

memiliki koneksi internet. 

 

Bagian pengelolaan data seperti administrator, 

mubaligh, pengurus masjid dan organisasi dakwah 

disarankan menggunakan aplikasi berbasis web yang 

lebih lengkap fiturnya. Seperti pengisian data masjid, 

organisasi, mubaligh maupun kegiatan tazkirah. 

 

3.7. Modul Sistem 

Sistem informasi manajemen kegiatan Tazkirah 

terpadu memiliki 5 modul: pengelolaan data masjid, 

pengelolaan data mubaligh, pengelolaan Organisasi 

Dakwah, pengelolaan pengumuman dan nasihat dan 

pengelolaan kegiatan dakwah. Berikut rincian modul 

dan penjelasannya: 

1. Manajemen data masjid 

 
Gambar 5. Modul data Masjid 

 

Modul ini digunakan untuk pengelolaan 

informasi data masjid. Masjid-masjid yang di 

data akan dimasukkan ke basis data melalui 

modul ini.  

 

Setiap lokasi masjid akan di pin lokasinya 

menggunakan fitur peta dari google Map yang 

memiliki informasi koordinat berupa latitude 

dan longitude. Hal ini diperlukan agar saat 

sistem akan memberikan informasi kegiatan di 

masjid tertentu, sistem dapat memberikan lokasi 

masjid berada, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 6.  

 

 
Gambar 6. Modul Masjid Pengelolaan Lokasi 

 

Selain menampilkan lokasi, modul ini juga dapat 

menyimpan foto-foto yang berkaitan dengan 

masjid, hal ini dimaksudkan agar masyarakat 

dapat mengetahui gambaran mengenai masjid 

tersebut. Selain untuk mendata masjid, modul ini 

juga menyimpan informasi mengenai yayasan 

yang menaungi masjid serta status fisik dan 

laporan keuangan masjid. Fasilitas pelaporan kas 

keuangan masjid diharapkan akan memudahkan 

pihak masjid untuk melaporkan keuangannya 

kepada masyarakat luas sebagai bentuk 

keterbukaan dan pertanggungjawaban 

penggunaan dana dari umat.  

 
Gambar 7. Fitur-fitur Modul Masjid. 

 

2. Manajemen mubaligh 

Modul ini untuk mengelola data para mubaligh / 

penceramah. Hal ini dimaksudkan agar semua 

penceramah yang ada dapat diketahui oleh 

semua element masyarakat, baik antar pengurus 

masjid maupun masyarakat umum. Dengan 

mengetahui daftar kegiatan acara yang 

dilakukan mubaligh, maka dapat menjadi bahan 
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referensi bagai masyarakat untuk mengikuti 

kajian yang diselenggarakan oleh mubaligh.  

 
Gambar 8. Fitur Modul Mubaligh 

 

Modul mubaligh merekam data profile 

penceramah, latar belakang pendidikan, bidang 

ilmu yang dikuasai serta jadwal kegiatan 

tazkirah yang telah maupun yang akan 

dilaksanakan. Modul ini akan tersedia bagi 

pengguna mubaligh untuk memutakhirkan 

datanya yang berkaitan dengan profil dirinya 

hingga kegiatan tazkirah yang pernah atau akan 

dilaksanakan. 

 

3. Manajemen organisasi dakwah 

Modul ini digunakan untuk mendata organisasi 

dakwah, nomor kontak dan juga kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan.  

 
Gambar 9. Modul Organisasi Dakwah 

 

4. Manajemen kegiatan tazkirah 

Modul ini untuk mengelola informasi kegiatan-

kegiatan baik yang diisikan oleh pengurus 

masjid, mubaligh hingga organisasi dakwah. 

Bila diisikan oleh masjid, maka mubaligh yang 

ditunjuk sebagai penceramah maka data 

kegiatannya juga akan masuk di riwayat 

kegiatan mubaligh. Begitu juga bila organisasi 

dakwah yang melaksanakan kegiatan tazkirah di 

masjid dan penceramahnya adalah mubaligh 

yang terdaftar maka data kegiatan tazkirah akan 

terintegrasi satu sama lainnya, yaitu antara 

masjid, organisasi dakwah dan mubaligh. 

Pengisian kegiatan tazkirah juga menempatkan 

pin lokasi kegiatan di peta google maps. 

 

5. Manajemen pengumuman dan nasihat. 

Modul ini digunakan baik oleh pengurus masjid 

untuk memberikan pengumuman seputar masjid 

untuk diketahui oleh masyarakat. Sedangkan 

bagi mubaligh dan organisai dakwah modul ini 

untuk mengirimkan nasihat-nasihat kebaikan. 

 
Gambar 10. Modul Nasehat Kebaikan 

 

KESIMPULAN 

Sesuai dengan kebutuhan dari sisi pengurus masjid, 

mubaligh maupun organisasi dakwah, sistem yang 

dikembangkan disesuaikan untuk memenuhi 

kebutuhan dari 3 sisi penyelenggara tazkirah dalam 

penyampaian informasi kegiatan. Jenis pengguna 

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: 1. 

Masyarakat, 2. Pengurus Masjid, 3. Organsasi 

dakwah / Mubaligh, 4. Administrator. Sistem dibagi 

menjadi lima modul, yaitu: 1. Modul Manajemen 

Masjid, 2. Modul Manajemen Organisasi Dakwah. 

3. Modul Manajemen Mubaligh, 4. Modul 

Manajemen Kegiatan, 5. Modul manajemen 

Nasihat/Pengumuman.  

 

Dampak yang diharapkan dari sistem informasi 

manajemen kegiatan tazkirah terpadu adalah 

memudahkan penyebarluasan informasi kondisi 

masjid, nama-nama mubaligh maupun kegiatan-

kegiatannya, sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat. Dan pengurus-pengurus masjid yang 

lain. Materi-materi kegiatan tazkirah yang pernah 

dimasukkan ke sistem dapat diketahui oleh para 

pengurus masjid, organisasi dakwah maupun 

mubaligh lainnya, sehingga dapat menjadi bahan 

untuk pengembangan materi yang lebih luas bagi 

penyelenggara tazkirah. Adanya modul masjid 

pengelolaan keuangan kas masjid, dapat menjadi 

media laporan kondisi keuangan masjid untuk 

diketahui masyarakat luas maupun organisasi 

dakwah dan pengurus masjid lainnya untuk menjadi 

pertimbangan pemanfaatan dana umat untuk 

membantu kondisi masjid yang mengalami 

kesusahan.  

 

Sistem akan diterima oleh umat apabila yang 

membawanya adalah para mubaligh. Tanpa adanya 

peran mubaligh untuk mengenalkan aplikasi ini ke 

masyarakat, maka tentu tidak akan menimbulkan 

rasa kepercayaan yang berujung pada ketidakpuasan 

penggunaan dan kegagalan tujuan dari dibuatkannya 

sistem. Untuk itu dalam penerapannya harus 

menggandeng mubaligh maupun organisasi dakwah 

untuk menimbulkan rasa kepercayaan oleh umat 
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agar meningkatkan keberhasilan sistem. 

 

Penelitian ini harus dilanjutkan dengan implementasi 

sistem dengan strategi-strategi yang dibangun 

bersama para mubaligh dan organisasi dakwah. 

Menimbulkan rasa kepercayaan kepada umat, serta 

meyakinkan para pengurus masjid, mubaligh 

maupun organisasi dakwah ikut serta selalu 

memutakhirkan data diri dan kegiatan ke sistem agar 

informasi yang didapat oleh masyarakat selalu 

terkini dan dianggap bermanfaat.  

 

Selain itu perlu dilakukan pengkajian usability untuk 

mengetahui seberapa besar kemanfaatan penerimaan 

sistem. Untuk melakukan pengukuran menggunakan 

3 parameter, yaitu: usefullness, satisfaction dan ease 

of use  (Maulana, 2013). Masukkan tersebut dapat 

digunakan dalam pengembangan sistem selanjutnya 

kaitannya penerimaan masyarakat terhadap sistem 

informasi manajemen tazkirah terpadu. 
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