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Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua ribu Delapan belas, kami yang

bertanda tangan dibawah ini:
l. Tutut Wurijanto, M.Kom

2. Ir. Henry Bambang S., M.M.

berikut :

o Tutut Wurijanto, M.Kom"
. Slamet, MT.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat dan

bekerjasama untuk menyelesaikan semua kegiatan Program Hibah Internal Program

Kemitraan Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2018 Institut Bisnis dan Informatika Stikom

Surabaya.

PIHAK PERTAMA memberi kepercayaan dan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan

PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut sebagai Ketua Pelaksana Program Program

Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: "IbM Pembuatan Website Masjid Nurul
Yaqin, Pondok Jati, Sidoarjo."

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan Program Program I(emitraan
Masyarakat (PKM) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp5,000,000,-. Hal-hal dan/atau segala

sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN danlatau PPh menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran secara bertahap kepada PIHAK KEDUA, yaitu

termin pertama sebesar 50% Rp 2,500,000,- diberikan setelah penandatanganan surat

perjanjian ini dan menyerahkan revisi usulan sesuai saran reviewer, termin kedua sebesar 20Vo

Rp 1,000,000,- diberikan setelah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan
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: Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (PPM) Institut Bisnis dan Informatika
Stikom Surabaya, yang dalam hal ini bertindak
sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program
Hibah Internal Ipteks Bagi Masyarakat (IuN{)

Tahun Anggaran 2018 yang didanai Institut
Bisnis dan lnformatika Stikom Surabaya. Untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: Penerima Hibah Internal Ipteks Bagi Masyarakat
(uM) Tahun Anggaran 2018. Untuk Selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
PIFIAK KEDUA mempunyai anggota sebagai
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pengunaan keuangan 70Yo diterima oleh bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM),
termin ketiga sebesar 30% Rp 1,500,000,- diberikan setelah laporan akhir, seminar,log book,
laporan keuangan dan bukti publikasi dijurnal nasional pengabdian masyarakat diterima oleh
bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM).
PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan akhir dari seluruh kegiatan, baik secara
administratif maupun hasil capaian dari kegiatan yang telah dilakukan selambat-lambatnya
pada tanggal 10 November 2018. Kelal4ian atas kewajiban pengumpulan pada tanggal
tersebut menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Pengabdian Masyarakat skim
PKM pada tahun berikutnya.

PIHAK PERTAMA dapat melakukan kegiatan: (1) Pemantauan, (2) Evaluasi internal,
(3) Audit penggunaan anggaran. Pihak KEDUA wajib memperlancar kegiatan yang dilakukan
PIHAK PERTAMA tersebut.

PIHAK KEDUA wajib Menyelesaikan:
- Laporan Kemajuan (Progress Report) sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat 10

September 2018
- Jadwal Kunjungan ke mitra mulai Agustus 2018 ( Jadwal menyesuaikan )- Seminar Internal Laporan Akhir mulai Oktober 2018 (Jadwal Seminar menyesuaikan).
- Laporan Akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat tanggal 10 November 2018
- Laporan Penggunaan Keuangan l00olo, sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat tanggal

10 November 2018
- Catatan Harian (Log Book) sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat tanggal

10 November 2018
- Softcopy Laporan Akhir & Laporan Penggunaan Keuangan dikirim ke lppm@stikom.edu,

paling lambat tanggal 10 November 2018
- Publikasi hasil pelaksanaan dijurnal nasional pengabdian masyarakat & bukti

pemuatan publikasi, paling lambat 10 November 2018

Demikian surat perjanjian dibuat, dipahami bersama dan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA,
Surabaya, l8 Juli 2018

PIHAK KEDUA,

to, M.Kom Ir. Henry Bambang S., M.M.
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RINGKASAN 

Masjid Nurul Yaqin adalah tempat ibadah bagi umat Islam yang 
pengelolaannya dilakukan secara swadaya dari dana yang diperoleh melalui infaq, 
sumbangan dari donatur, dan lain-lain. Masjid ini terletak di Jalan Raya Ponti, 
Pondok Jati Sidoarjo, dan memiliki kapasitas kurang lebih 400 orang jamaah. 
Jamaah Masjid Nurul Yaqin adalah warga perumahan Pondok Jati, masyarakat 
yang mempunyai aktifitas di sekitar Jalan Raya Ponti, dan masyarakat Sidoarjo 
pada umumnya. 

Kegiatan Masjid Nurul Yaqin cukup banyak, dan di antara kegiatan-kegiatan 
tersebut banyak  yang pesertanya adalah dari kalangan masyarakat luas yang lokasi 
tempat tinggalnya cukup  jauh dari masjid.  Kegiatan tersebut misalnya Pengajian 
Umum Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI),   Kegiatan shalat Subuh 
berjamaah yang dilanjutkan dengan Tauziah dan sarapan pagi bersama, Pengajian 
Umum Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI), dan agenda-agenda lain yang 
tidak terjadwal. Selama ini, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Masjid Nurul Yaqin, masyarakat hanya bisa mengetahui 
secara lisan melalui pengumuman Takmir Masjid atau banner yang dipasang di 
halaman masjid. Masyarakat juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut 
melalui media sosial, namun hal ini tidak bisa optimal karena kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Yaqin adalah untuk masyarakat luas yang 
kemungkinan tidak mengenal satu dengan lainnya 

Berdasarkan permasalahan di atas, tim pelaksana IbM ingin membantu 
Masjid Nurul Yaqin yaitu dengan pembuatan website guna membantu publikasi ke 
masyarakat luas, baik publikasi untuk penyelenggaraan acara-acara yang akan 
dilaksanakan maupun publikasi tentang Masjid Nurul Yaqin sendiri. Dengan 
adanya website ini keberadaan Masjid Nurul Yaqin dan agenda-agenda kegiatannya 
diharapkan semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga akan semakin banyak 
masyarakat yang mengetahui informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
Masjid Nurul Yaqin. Hal tersebut dapat mendorong   semakin banyak masyarakat 
yang datang ke Masjid Nurul Yaqin sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan 
kualitas ibadah masyarakat.  

Hasil yang telah dicapai dalam IbM ini adalah website untuk user (yang bisa 
diakses oleh masyarakat umum melalui http://www.nurul-yaqin-sda.org), dan 
website untuk pengelola atau admin (yang hanya bisa diakses oleh pihak Masjid 
Nurul Yaqin melalui http://www.nurulyaqin-sda.org/wp-admin dengan login 
menggunakan username dan password yang telah ditentukan). Selain itu telah 
dilaksanakan pelatihan tentang penggunaan website untuk user dan penggunaan 
website untuk pengelola atau admin, serta telah dibuatkan Modul Pelatihan 
sekaligus sebagai Manual Book untuk pihak Masjid Nurul Yaqin. 

Kata kunci: website, user, dan pengelola.          
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

Teknologi internet telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua komputer yang ada di dunia 

sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Bentuk informasi yang 

dapat ditukar berupa data teks, gambar, gambar bergerak, dan suara. Seiring dengan 

populernya internet, ada satu yang dapat memikat penggunanya yaitu website. Di 

dalam situs web, informasi dapat diakses dengan seluas-luasnya, mulai dari masalah 

politik, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, ataupun masalah–masalah yang 

lain. Ada berbagai macam situs yang ditawarkan, semua itu tergantung keinginan 

dan kebutuhan masyarakat yang ingin mengaksesnya. Penyajian informasi yang 

menarik, cepat, tepat, dan akurat menjadi dambaan penggunanya (Kadafi, 2011). 

Masjid Nurul Yaqin adalah tempat ibadah bagi umat Islam yang 

pengelolaannya dilakukan secara swadaya dari dana yang diperoleh melalui infaq, 

sumbangan dari donatur, dan lain-lain. Masjid ini terletak di Jalan Raya Ponti, 

Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, dan dengan kapasitas kurang lebih 400 orang 

jamaah. Jamaah Masjid Nurul Yaqin adalah warga perumahan Pondok Jati, 

masyarakat yang mempunyai aktifitas di sekitar Jalan Raya Ponti, dan masyarakat 

Sidoarjo pada umumnya. 

 Secara umum kegiatan masjid Nurul Yain meliputi Sholat Berjamaah lima 

waktu, menyelenggarakan Ibadah Shalat Jumat, Pengajian rutin hari Jumat pagi 

dengan Pembacaan Surah Yaasiin dan Tahlil (sehabis shalat Subuh), Pengajian 

Umum Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI), Pemberdayaan Zakat, Infaq dan 

Sodaqoh, Menyelenggarakan Buka Bersama, Shalat Tarawih, dan Shalat Lail 

berjamaah pada tanggal ganjil selama bulan Ramadhon, Menyelenggarakan Ibadah 

Shalat Iedul Fitri, Menyelenggarakan/menerima/menyalurkan hewan/daging 

qurban, Menyelenggarakan Ibadah Shalat Iedul Adha, Penyelenggaraan Khotmil 

Quran sebulan sekali (setiap hari minggu ke 1), Kegiatan shalat Subuh berjamaah, 
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target 

Target dalam kegiatan IbM ini adalah Masjid Nurul Yaqin, Pondok Jati, 

Sidoarjo. 

2.2 Luaran 

Luaran dalam kegiatan IbM ini adalah: 

1. Website untuk membantu penyampaian informasi kegiatan dan publikasi Masjid

Nurul Yaqin ke masyarakat luas.

2. Kemampuan pengurus dalam menggunakan website.

3. Kemampuan pengurus dalam pengelolaan website melalui website khusus untuk

admin.

4. Manual book penggunaan website

5. Publikasi berupa jurnal pengabdian kepada masyarakat
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan utama yang ditemukan pada mitra 

yaitu  kurangnya penyampaian informasi dan publikasi Masjid Nurul Yaqin kepada 

masyarakat luas sehingga keberadaan dan kegiatan-kegiatannya belum diketahui 

oleh masyarakat secara menyeluruh. Solusi yang dapat ditawarkan adalah 

pembuatan website sebagai sarana publikasi sehingga keberadaan masjid ini dikenal 

masyarakat luas. Website yang dibuat meliputi: 

1. Profil dan identitas Masjid Nurul Yaqin

Fitur ini berisi informasi yang terkait dengan identitas Masjid Nurul Yaqin

2. Jadwal Waktu Shalat Lima Waktu dan Shalat Jumat

Fitur ini berisi jadwal waktu shalat harian dan shalat Jumat secara real time

3. Jadwal Kegiatan

Fitur ini berisi agenda kegiatan seperti: Jadwal Kajian/Pengajian, Madrasah dan

Majelis Taklim

4. Photo Galery

Fitur ini berisi semua foto yang terkait dengan kegiatan Masjid

5. Video

Fitur ini berisi semua video yang terkait dengan kegiatan Masjid

6. Al Qur’an Online Murratal

Fitur ini berisi aplikasi Al Qur’an secara online

7. Dan lain-lain.

Untuk membuat website pada Masjid Nurul Yaqin, metode yang digunakan 

adalah Siklus Hidup Pengembangan Sistem model waterfall. Metode ini dipilih 

karena telah terbukti sukses untuk menghasilkan sebuah produk berupa website. 

Adapun tahapan kegiatan IbM dengan tujuan pembuatan website dengan model 

waterfall dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

4.1. Kinerja Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) 

Stikom Surabaya.  

PPM Stikom Surabaya setiap tahun menyelenggarakan hibah penelitian 

internal, hibah pengabdian kepada masyarakat, dan hibah penulisan buku ajar 

khusus untuk dosen tetap Stikom Surabaya. Bagian PPM juga menyediakan Jurnal 

Gematika dan STIKOM Jurnal untuk publikasi hasil penelitian yang dilakukan 

dosen. Selain itu, PPM Stikom Surabaya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan 

komputer dasar untuk masyarakat dengan menyediakan fasilitas berupa 

Laboratorium Rakyat, yang dilengkapi dengan 15 komputer, laptop untuk trainer, 

LCD, dan WIFI. 

4.2. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

Adapun pelaksana dari IbM ini adalah dosen tetap di Stikom Surabaya. Tim 

pelaksana terdiri atas Ketua dan dua orang anggota. 

a. Ketua

Ketua pelaksana adalah dosen tetap Program Studi Sistem Informasi di 

Stikom Surabaya, pernah menerima hibah penelitian dosen pemula dan hibah IbM 

dari Dikti. 

a. Nama Lengkap : Ir. Henry Bambang S., MM. 

b. Jenis kelamin : Laki-laki 

c. NIP : 110749 

d. Disiplin Ilmu : Manajemen dan Sistem Informasi 

e. Pangkat/Golongan : Lektor 

f. Jabatan Fungsional/Struktural : Dosen Tetap Stikom Surabaya/Ka P3M

g. Fakultas/jurusan : Sistem Informasi 

h. Waktu untuk IbM ini : 15 jam/minggu 
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BAB 5  HASIL YANG DICAPAI 

 

Hasil yang dicapai dalam IbM ini adalah telah dilaksanakan pembuatan 

website Masjid Nurul Yaqin Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Kecamatan 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga telah dibuat Manual Book untuk 

website ini dan juga telah dilakukan pelatihan website kepada Takmir Masjid Nurul 

Yaqin. Website ini telah selesai dibuat untuk beberapa fitur seperti Tentang Kami, 

Agenda, Jadwal, Pengumuman, Tausiah, Galeri, Laporan, dan Download. Hasil 

yang telah dicapai dalam pembuatan website ini dapat dilihat pada alamat 

http://www.nurul-yaqin-sda.org, sedangkan maintenance website dapat diakses 

melalui http://www.nurulyaqin-sda.org/wp-admin. 

 

5.1 Hasil Pembuatan Website 

 

A. Halaman Pengunjung Umum 

A.1 Halaman Utama Website 

 

 

 

Halaman utama website muncul sesaat setelah pengguna mengakses halaman 

www.nurulyaqin-sda.org. Halaman utama dilengkapi dengan beberapa menu bar 

di bagian atas halaman yang bertujuan untuk mengakses beberapa fitur penting 

berisikan informasi detail terkait Masjid Nurul Yaqin Sidoarjo. Menu bar tersebut 
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terdiri atas Beranda, Tentang Kami, Agenda, Jadwal, Pengumuman, Tausiyah, 

Galeri, Laporan, Lain-lain, Download, serta Search. Pengguna dapat mengakses 

seluruh menu bar dengan melakukan klik pada menu bar yang ingin dituju. 

 

 

 

Dalam halaman utama, terdapat pula postingan berita terbaru yang memuat berita 

atau artikel mengenai dunia Islam untuk meningkatkan pengetahuan pengguna atau 

pengunjung website. Selain itu, adapula Recent Posts (berisi postingan terbaru 

Masjid Nurul Yaqin), Archives (berisi postingan pada kurun waktu tertentu), 

Tausiyah Terbaru (berisi tausiyah-tausiyah yang disampaikan pada saat kegiatan 

rutin Masjid Nurul Yaqin), dan Categories (berisi kategori seluruh postingan 

website) yang melengkapi isi dari halaman utama website. 
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A.2 Menu Website 

A.2.1 Menu Beranda Website 

Menu beranda berisi informasi terkait Jadwal Shalat Jumat (berisi jadwal Shalat 

Jumat), Agenda Masjid (berisi seluruh kegiatan yang berlangsung mendatang), 

Laporan Infaq (berisi laporan pemasukan infaq), Pengumuman (berisi 

pengumuman terkait Masjid Nurul Yaqin), Berita Terbaru (berisi berita atau artikel 

terkait dunia Islam), Tausiyah (berisi tausiyah-tausiyah yang disampaikan pada saat 

kegiatan rutin Masjid Nurul Yaqin), Layanan (berisi daftar layanan yang disediakan 

oleh Masjid Nurul Yaqin kepada masyarakat), Galeri (berisi dokumentasi foto 

kegiatan Masjid Nurul Yaqin), Video (berisi dokumentasi video kegiatan Masjid 

Nurul Yaqin), Inventaris (berisi daftar barang inventaris atau fasilitas yang dimiliki 

Masjid Nurul Yaqin), serta Perpustakaan (berisi daftar koleksi  buku, jurnal, dan 

lain sebagainya yang dimiliki Masjid Nurul Yaqin). Masing-masing informasi 

dapat diakses detailnya pada menu bar lain yang telah disediakan atau meng-klik 

judul yang terdapat pada masing-masing kategori informasi. 
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A.2.3 Menu Agenda 

Menu agenda dapat diakses dengan meng-klik menu bar “AGENDA” yang tersedia 

di bagian atas halaman website. Setelah meng-klik menu bar tersebut, browser akan 

menampilkan tampilan agenda pada website Masjid Nurul Yaqin. Tampilan menu 

agenda pada website adalah sebagai berikut: 
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A.2.5 Menu Pengumuman 

Menu pengumuman dapat diakses dengan meng-klik menu bar “PENGUMUMAN” 

yang tersedia di bagian atas halaman website. Setelah meng-klik menu bar tersebut, 

browser akan menampilan tampilan pengumuman pada website Masjid Nurul 

Yaqin. Tampilan menu pengumuman pada website adalah sebagai berikut: 

Menu pengumuman berisi informasi terkait pengumuman acara, agenda, kegiatan, 

atau laporan yang akan atau telah dilaksanakan baik dalam waktu dekat atau kurun 

waktu lama di Masjid Nurul Yaqin. Menu ini bertujuan untuk menginformasikan 

ke pengguna atau pengunjung website agar mengetahui keseluruhan informasi baik 

acara, agenda, kegiatan atau pelaporan yang akan atau telah dilakukan di Masjid 

Nurul Yaqin. 
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A.2.6 Menu Tausiyah 

Menu tausiyah dapat diakses dengan meng-klik menu bar “TAUSIYAH” yang 

tersedia di bagian atas halaman website. Setelah meng-klik menu bar tersebut 

browser akan menampilan tampilan tausiyah pada website Masjid Nurul Yaqin. 

Tampilan menu tausiyah pada website adalah sebagai berikut: 

Menu tausiyah berisi informasi terkait tausiyah-tausiyah yang telah disampaikan 

oleh pembicara baik pada saat acara atau kegiatan, shalat wajib, shalat sunnah 

maupun Shalat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Nurul Yaqin. Menu ini 

bertujuan memudahkan pengguna atau pengunjung website untuk menikmati atau 

mengingat kembali tausiyah yang telah disempaikan, dan agar tausiyah yang telah 
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A.2.9 Menu Lain-Lain 

a. Sub Menu Perpustakaan

Sub menu perpustakaan pada menu lain-lain dapat diakses dengan mengarahkan 

pointer ke menu bar “LAIN-LAIN” lalu meng-klik sub menu bar 

“PERPUSTAKAAN” yang tersedia di bagian atas halaman website. Setelah meng-

klik sub menu bar tersebut, browser akan menampilan tampilan informasi 

perpustakaan Masjid Nurul Yaqin. Tampilan sub menu perpustakaan pada website 

adalah sebagai berikut: 

Sub menu perpustakaan berisi informasi tentang daftar koleksi buku, majalah, 

ataupun jurnal yang dimiliki oleh Masjid Nurul Yaqin. Sub menu ini berfungsi 
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A.2.10 Menu Download 

Menu download dapat diakses dengan meng-klik menu bar “DOWNLOAD” yang 

tersedia di bagian atas halaman website. Setelah meng-klik menu bar tersebut, 

browser akan menampilan tampilan menu download pada website Masjid Nurul 

Yaqin.  

Menu download berisi informasi terkait dokumentasi MP3 player murotal surat-

surat Al-Quran yang disediakan oleh Masjid Nurul Yaqin. Pada menu ini 

dokumentasi MP3 murotal surat-surat Al-Quran dapat didengarkan dan diunduh 

gratis dengan meng-klik tanda merah atau tepatnya meng-klik nama surat yang 

tertera pada halaman menu website. Menu ini bertujuan untuk memudahkan 

pengguna atau pengunjung website untuk mendengarkan dan mengunduh surat 

murotal ayat Al-Quran. 
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c. Sub menu Kategori Tausiyah berfungsi untuk menampilkan semua 

kategori tausiyah yang telah atau akan digunakan pada setiap postingan 

tausiyah website. Pada menu ini, dmin dapat pula mengedit atau 

menghapus kategori tausiyah yang ada, serta menambah kategori tausiyah 

baru. 

 

 

d. Sub menu Topik Tausiyah berfungsi untuk menampilkan semua topik 

tausiyah yang telah atau akan digunakan pada setiap postingan tausiyah 

website. Pada menu ini, dmin dapat pula mengedit atau menghapus topik 

tausiyah yang ada, serta menambah topik tausiyah baru. 
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B.11 Menu Jadwal Shalat 

Menu jadwal shalat digunakan untuk membuat informasi terkait jadwal shalat 

lima waktu yang ada di Masjid Nurul Yaqin. Informasi shalat lima waktu yang 

dibuat akan dikelompokkan berdasarkan bulan yang memuat detail informasi 

mengenai jadwal shalat lima waktu (tanggal dan waktu imsyak, shubuh, 

dzuhur, ashar, maghrib, serta isya) di Masjid Nurul Yaqin Sidoarjo. Seluruh 

informasi yang dibuat melalui menu ini otomatis akan tampil pada sub menu 

Jadwal Shalat Lima Waktu pada menu Jadwal yang terdapat pada halaman 

depan website. Menu jadwal shalat terdiri dari 2 sub menu, yakni Jadwal 

Shalat, dan Tambah Bulan + Tahun. 

a. Sub menu Jadwal Shalat berfungsi untuk menampilkan semua jadwal 

shalat yang ada. Pada menu ini, admin dapat mengedit atau menghapus 

jadwal shalat yang ada. 
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b. Sub menu Tambah Bulan + Tahun berfungsi untuk menambah, membuat, 

atau mengunggah jadwal shalat baru untuk ditampilkan pada website. 

 

 

B.12 Menu Jadwal Jumat 

Menu jadwal jumat digunakan untuk membuat informasi terkait jadwal shalat 

jumat yang ada di Masjid Nurul Yaqin. Informasi shalat jumat yang dibuat akan 

dikelompokkan berdasarkan hari per minggu (per hari jumat) yang memuat 

detail informasi mengenai jadwal shalat jumat (tanggal, jam, imam, khatib, dan 

muadzin) di Masjid Nurul Yaqin Sidoarjo. Seluruh informasi yang dibuat 

melalui menu ini otomatis akan tampil pada sub menu Jadwal Shalat Jumat 

pada menu Jadwal yang terdapat pada halaman depan website. Menu jadwal 

jumat terdiri dari 2 sub menu, yakni Jadwal Jumat, dan Tambah Jadwal. 

a. Sub menu Jadwal Jumat berfungsi untuk menampilkan semua jadwal 

jumat yang ada. Pada menu ini, admin dapat mengedit atau menghapus 

jadwal jumat yang ada. 

 

 

b. Sub menu Tambah Jadwal berfungsi untuk menambah, membuat, atau 

mengunggah jadwal jumat baru untuk ditampilkan pada website. 
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B.13 Menu Jadwal Ramadhan 

Menu jadwal ramadhan digunakan untuk membuat informasi terkait jadwal 

puasa ramadhan yang ada di Masjid Nurul Yaqin. Informasi shalat jumat yang 

dibuat akan dikelompokkan per tahun yang memuat detail informasi mengenai 

jadwal puasa ramadhan (tanggal masehi, dan waktu imsyak, shubuh, dzuhur, 

ashar, maghrib, serta isya) di Masjid Nurul Yaqin Sidoarjo. Seluruh informasi 

yang dibuat melalui menu ini otomatis akan tampil pada sub menu Jadwal 

Puasa Ramadhan pada menu Jadwal yang terdapat pada halaman depan 

website. Menu jadwal ramadhan terdiri dari 2 sub menu, yakni Jadwal 

Ramadhan, dan Tambah Tahun. 

a. Sub menu Jadwal Ramadhan berfungsi untuk menampilkan semua jadwal 

ramadhan yang ada. Pada menu ini, admin dapat mengedit atau menghapus 

jadwal ramadhan yang ada. 

 

 

b. Sub menu Tambah Tahun berfungsi untuk menambah, membuat, atau 

mengunggah jadwal ramadhan baru untuk ditampilkan pada website. 
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B.14 Menu Laporan Infaq 

Menu laporan infaq digunakan untuk membuat informasi terkait laporan 

pemasukan keuangan berupa infaq yang ada di Masjid Nurul Yaqin. Informasi 

yang dibuat memuat jumlah nominal pemasukan, tanggal pemasukan, dan 

sumber pemasukan keuangan Masjid Nurul Yaqin Sidoarjo yang dikategorikan 

berdasarkan sumber pemasukan. Seluruh informasi yang dibuat melalui menu 

ini otomatis akan tampil pada sub menu Laporan Pemasukan pada menu 

Laporan yang terdapat pada halaman depan website. Menu laporan infaq terdiri 

dari 2 sub menu, yakni Laporan Infaq, dan Tambah Pemberi Infaq. 

a. Sub menu Laporan Infaq berfungsi untuk menampilkan semua laporan

infaq yang ada. Pada menu ini, admin dapat mengedit atau menghapus

laporan infaq yang ada.

b. Sub menu Tambah Pemberi Infaq berfungsi untuk menambah, membuat,

atau mengunggah laporan infaq/pemberi infaq baru untuk ditampilkan pada

website.
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B.25 Menu Users 

Menu users digunakan untuk mengatur siapa saja yang akan menjadi admin 

website. Menu ini juga dapat mengatur hak akses dari pengguna website, 

mengedit profil pengguna, melihat semua pengguna atau pengunjung website, 

dan menambah pengguna baru. Jika hanya ada satu orang pengguna (admin) 

atau yang mengelola website, maka menu users cukup digunakan untuk 

mengedit profil saja. 

B.26 Menu Tools 

Menu tools digunakan untuk mengeksport semua data pada website dalam 

bentuk XML dan sebaliknya, dapat pula mengimport data. Hal ini sangat 

membantu apabila berkeinginan untuk berpindah hosting atau ingin 

membackup data website untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

pada website (seperti serangan keamanan pada dunia maya/hack/deface). 
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5.1 Hasil Pelatihan 

Pelatihan kepada pihak Takmir Masjid Nurul Yaqin Sidoarjo telah 

dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 di Laboratorium Komputer Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Peserta pelatihan sebanyak 9 orang. 

Adapun dokumentasi selama pelatihan dapat dilihat pada Gambar di bawah. 

Gambar Pelatihan 1 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Rencana tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan website ini pada 

Masjid Nurul Yaqin, baik website untuk user dan website untuk pengelola (admin). 

Selain itu Tim Pengabdian kepada Masyarakat ini masih menerima konsultasi dari 

pihak Masjid Nurul Yaqin apabila masih terdapat (ditemukan) permasalahan yang 

berhubungan dengan website Masjid Nurul Yaqin. Kemudian dilakukan diseminasi 

hasil pengabdian kepada masyarakat ini, penyusunan jurnal, dan publikasi jurnal. 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil paparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

a. Website untuk user dan pengelola websit (admin), dengan  fitur-fitur:

Beranda, Tentang Kami, Agenda, Jadwal, Pengumuman, Tausiah, Galeri,

Laporan, dan Download.

b. Pelatihan beserta modul pelatihan website Masjid Nurul Yaqin.

2. Tahapan berikutnya dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

a. Mengimplementasikan website pada Masjid Nurul Yaqin.

b. Melayani konsultasi tentang penggunaan dan pengelolaan website ini

c. Melaksanakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat ini.

d. Pembuatan jurnal.

e. Publikasi jurnal.




