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ABSTRACT 
 

One of the factors that makes us excited when we do an activity is to learn the 
advantages of such activities. As a Muslim who comply certainly we will be excited to 
know the advantages or fadhilah of the activity that we do. 

Activities of a muslim practice the most important of which is shalat, puasa, dzikir, 
and tabligh. Even more practice – practice is important for other muslims. By knowing 
fadhilah or benefits it is expected to increase arousal muslim charity. 

Android smartphones are becoming very popular to this day. Thus the android 
smartphone of choice for application development book Fadhilah Amal. The application is 
built using the Eclipse software, android smartphone targeting 4.0 ( Ice Cream Sandwict) 
and a minimum target of a smartphone is android 4.0 ( Ice Cream Sandwich). The 
applications Fadhilah Amal only focus on one fadhilah, and to fadhilah others will be 
development. This application is supported by the search menu, and also the sound 
player menu. The application is built using images and fonts, ad well as other supporting 
files. So that this application will be useful and easy to use for users.  
 
Keyword: Android, Kitab Fadhilah Amal. 
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1. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Fadhilah Amal merupakan salah satu kitab yang ditetapkan oleh para ulama 

pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halaqah ta’lim, disamping Kitab 

Fadhilah Sedekah, Muntakhab Ahadits, dan Hayatush Shahabah. 

 Kitab fadhilah Amal ini biasa digunakan oleh jama’ah tabligh sebagai tuntunan 

dakwah. Setiap selesai shalat mereka membaca kitab ini, dan masih menggunakan kitab 

aslinya. Didalam kitab ini terdapat banyak sekali menerangkan fadhilah-fadhilah dalam 

setiap amalan. 

Dari latar belakang tersebut maka perlu adanya suatu inovasi baru agar para 

jama’ah dapat membaca kitab fadhilah amal dikala waktu luang tanpa harus membawa 

kitab aslinya. Aplikasi ini merupakan pelengkap kitab fadhilah amal, sehingga ketika 

butuh versi lengkapnya mereka dapat membacanya langsung pada kitab aslinya. 

Diharapkan tidak hanya para jama’ah yang menyukai aplikasi ini, tetapi semua kalangan 

yang akan menggunakan aplikasi ini, termasuk para da’i dan umat muslim secara umum. 

Aplikasi ini akan beroprasi pada system oprasi android, karena android merupakan 

salah satu aplikasi mobile yang banyak digunakan pada smartphone dan tablet. Maka 

dari itu diharapkan aplikasi berbasis android ini akan lebih mudah digunakan, mudah 

diakses dan lebih bermanfaat dikalangan masyarakat luas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana membuat sebuah aplikasi “Kitab Fadhilah Amal” Oleh Syaih Maulana 

Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Rah.a berbasis android. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar skripsi yang disusun ini lebih fokus kearah yang diharapkan, maka dalam 

perancangan aplikasi kitab fadhilah amal oleh Syaih Maulana Muhammad Zakaria Al-

Kandahlawi Rah.a penulis memberikan batasan – batasan masalah. Dimana materi yang 

disajikan dalam aplikasi ini terbatas pada : 

1. Ruang lingkup penelitian 

a. Aplikasi ini diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman java dengan 

mengunakan Eclipse dan Android SDK sehingga dapat dijalankan pada 

perangkat mobile phone berbasis android. 

b. Aplikasi ini berisi satu fadhilah yaitu fadhilah tabligh, untuk fadhilah yang lain 

akan di buat untuk pengembangan selanjutnya. 
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2. Software yang digunakan 

a. Eclipse IDE ( Integrated Development Environment ) 

Berfungsi sebagai tools untuk melakukan pemrograman android. 

b. Android Softwware Development Kit ( Android SDK ) 

Berfungsi sebagai alat bantu dan API dalam mengembangkan aplikasi 

android menggunakan bahasa pemrograman java. 

c. Android Development Tools (ADT) 

Digunakan sebagai alat edit dokumen Java dan XML ( Extensible Markup 

Language ) serta menggunakan peralatan command line untuk menciptakan, 

membangun, melakukan debug aplikasi android dan pengendalian perangkat 

android. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi “Kitab Fadhilah Amal” ini adalah : 

1. Untuk membangun aplikasi Kitab Fadhilah Amal yang dapat digunakan oleh 

pengguna smartphone berbasis Android. 

2. Penggabungan implementasi ilmu yang didapat di pengajian dan di 

perkuliahan  kedalam aplikasi android. 

3. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai sistem operasi yang bersifat 

open source terutama Android. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai implementasi dari beberapa ilmu yang sudah didapat selama 

perkuliahan. 

b. Sebagai pengetahuan baru tentang sistem operasi Android yang bersifat 

open source. 

2. Bagi masyarakat 

Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi refrensi untuk meningkatkan amal 

ibadah umat muslim dan ketaqwaanya kepada Allah SWT. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan bisa menambah kepustakaan di bidang ilmu computer dan 

teknologi informasi khususnya dalam teknologi mobile sehingga nantinya 

bisa bijadikan refrensi untuk pengembangan aplikasi berikutnya. 
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2. Landasan Teori 

 
2.1 Pengertian Sistem 
 Kata sistem berasal dari bahasa Latin ( system ) dan bahasa Yunani ( sustema ) 

yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy. Menurut Jerry 

FithGerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling 

berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. ( Hanif Al Fatta,2007:3) 

 Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia system didefinisikan sebagai 

sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka. Sementara definisi system 

menurut kamus Webster’s Unbridge adalah elemen-elemen yang saling berhubungan 

dan membentuk satu kesatuan dan organisasi. Lainhalnya dengan definisi system yang 

dikemukakan oleh Mudrick dan Ross (1993);Sistem sebagai seperangkat elemen yang 

dihubungkan satu dengan lainya untuk satu tujuan bersama. (Hanif Al Fatta,2007:3) 

 Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa system adalah suatu komponen ynag saling berhubungan dalam 

suatu rangkaian kerja untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan atau 

sasaran tertentu. 

2.2 Metode Pengembangan Sistem 

 Dalam membangun suatu system, ada beberapa tahapan pengembanganya. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah rekayasa system, analisis system, perancangan, 

implementasi, testing dan maintenance. 

2.2.1 Rekayasa Sistem 

Tahapan ini adalah awal dari pengembangan system. Hal pertama yang 

dilakukan adalah rekayasa sistem yaitu perumusan sistem yang akan dibuat. Tujuan 

dilakukanya tahapan ini adalah agar pembangun sistem benar-benar mengerti mengenai 

sistem yang akan dibuat dan langkah-langkah serta kebijakan-kebijakan apa saja yang 

berkaitan dengan pengembanga sistem tersebut. 

2.2.2 Analisis 
Tahap berikutnya adalah analisis. Dari perumusan sistem di tahap pertama maka 

selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan proses data yang diperlukan oleh 

sistem serta keterkaitanya. Analisis ini dilakukan dengan pemodelan menggunakan 

metode data flow oriented dengan tool  Unified Modeling Langguage. 

2.2.3 Perancangan 

Setelah mendapatkan gambaran mengenai rancangan sistem yang akan dibuat, 

selanjutnya dilakuka perancangan sistem. Tahap perancangan ini bergunan untuk 
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memberikan gambaran umum yang jelas kepada pengguna dan rancang bangun yang 

lengkap tentang sistem yang akan dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan sistem. 

2.2.4 Implementasi 

Tahap berikutnya adalah implementasi yaitu tahap penerapan hasil rancanan 

kedalan bahasa pemrograman yang selanjutnya dibangun buku pedoman sebagai 

panduan informasi user yang menggunakan aplikasi. 

2.2.5 Pengujian 

Setelah implementasi sistem, selanjutnya dilakukan pengujian sistem untuk 

mendapatkan perangkat lunak yang benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan. 

2.2.6 Pemeliharaan 

Selanjutnya setelah dilakukan pengujian dan sistem diyakini benar-benar 

memenuhi sarat dan valid, maka sistem tersebut didistribusikan ke user. Pada tahap ini 

dilakukan evaluasi terhadap sistem yang baru untuk melihat apakah telah memenuhi 

tujuan. Dari hasil ini kemudian ditentukan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan 

untuk penyempurnaan sistem. 

2.3 Aplikasi 
 Aplikasi berasal dari bahasa inggris application yang berarti penerapan, 

penggunaan. Sedangkan secara istilah aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak 

computer yang memanfaatkan kemampuan computer secara langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna. Sedangkan secara umum aplikasi adalah alat 

terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. 

2.4 Pengenalan Android 
 Android adalah susunan dari beberapa perangkat lunak (software stack). Stack 

ini secara umum meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi-aplikasi kunci1. 

Android pada awalnya tidak dikembangkan oleh google, melainkan dikembangkan oleh 

sebuah perusahaan bernama Android Inc. Karena google melihat banyaknya user yang 

online dengan perangkat mobile, maka google melihat peluang yang sangat besar bahwa 

perangkat mobile ini memiliki masa depan yang cerah, sehingga Android Inc diakuisi oleh 

Google pada tahun 2005. Beberapa hal penting seputar android2: 

 

 

 

1 Mulyana Eueung, 2012. App Invertor : Ciptakan Sendiri Aplikasi Androidmu. Penerbit Andi. Hal 2. 
2 Winarno E dan Zaki Ali, 2011. Hacking dan Programing dengan Android SDK untuk Advanced. Elex Media 
Komputindo. Hal 5. 
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2.5 Fadhilah Amal 

 Fadhilah Amal adalah buku yang berisi beberapa sub bab fadhilah, yaitu : 

2.5.1 Fadhilah Sholat 

 “ Carilah peertolongan (Allah) dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya 

sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ hatinya.”(Q.S. Al-

Baqorah:45) 

2.5.2 Fadhilah Tablgih 

 Tabligh atau dakwah merupakan amalan yang penting, karena didalam Al-

Quran sendiri terdapat banyak sekali ayat yang menerangkan mengenai dakwah, ada 

lebih dari 60 ayat yang menerangkan dakwah. Diantaranya sebagai berikut : 

 “Dan siapakah yang lebh baik agamanya daripada orang yang menyeru 

kepada (agama) Allah dan beramal shalih dan berkata, ‘Aku termasuk orang-orang 

muslim (berserah diri kepada Allah).’” ( Q.S. Fushshilat: 33, dari kitab Bayanul Qur’an) 

 “Dan berilah peringatan, (wahai Muhammad), sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang beriman.” ( Q.S. Adz-Dzariya:55) 

 Oleh karena itu, perlu di ketahui bahwa untuk berdakwah seseorang tidak 

perlu menjadi ulama terlebih dahulu. Siapa pun yang mengetahui suatu permasalahan 

agama maka ia harus menyampaikan kepada orang lain. 

2.5.3 Fadhilah Dzikir 

 “Maka ingatlah kepada-Ku niscaya Aku pun mengingatmu dan bersyukurlah 

kepada-Ku, dan jangan kamu ingkari ( nikmat )–Ku.” (Q.S. Al-Baqarah:152) 

 “Dan sebutlah ( nama ) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah 

pada waktu petang dan pagi hari.” (Q.S. Ali Imron:41) 

2.5.4 Fadhilah Al-quran 

 Dari Sayyidina Ustman Radhiyallahu ‘anhu, Baginda Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasalam bersabda, “ Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

mengajarkanya.” (H.R. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dari Kitab At-

Targhib)  

2.5.5 Fadhilah Ramadhan 
 “ Hai orang-orang yang  beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (Q.S. Al-Baqarah:153) 

2.5.6 Kisah-kisah Sahabat 

 Tidak diragukan lagi, bahwa memang kisah-kisah para kekasih Allah SWT itu, 

layak untuk diteliti, dicari, dan diambil pelajaranya. Terutama para sahabat Radhiyallahu 

‘anhum yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menyertai kekasihnya, yaitu Baginda 

Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang sangat layak kita teladani. Selain itu, dengan 

sering mengulang-ulang kisah kehidupan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, 
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akan menyebabkan turunya rahmat Allah SWT. Pemimpin ahli tasawwuf, Syaikh Junaid 

Al-Baghdadi Rahmatullah ‘alaih, mangatakan bahwa cerita-cerita orang sholeh adalah 

seperti pasukan dari pasukan-pasukan Allah SWT yang denganya hati para murid akan 

mendapatkan kekuatan. Ada seseorang yang bertanya kepadanya, “Adakah dalil yang 

menguatkan hal itu?” Ia menjawab, “Ya, Allah SWT berfirman: 

‘ Dan semua kisah dari para Rasul, kami ceritakan kepadamu yang denganya Kami 

teguhkan hatimu. Dan di dalam cerita ini engkau mendapatkan kebenaran serta 

pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.’” (Q.S. Huud:120, dari kitab 

bayanul Quran)  
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 

 

3.1 Analisis 

 Fadhilah Amal merupakan salah satu kitab yang ditetapkan oleh para ulama 

pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halaqah ta’lim, disamping Kitab 

Fadhilah Sedekah, Muntakhab Ahadits, dan Hayatush Shahabah. 

 Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahmatullah ‘alaih menulis dalam 

sebuah suratnya bahwa isi Kitab Fadhilah Amal ini bukanlah semata-mata pemikiranya. 

Tetapi ia menukil dari kitab-kitab yang sudah diakui secara umum dikalangan ulama 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.   

 Dalam pembuatan sebuah aplikasi ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan. 

Tahapan ini dikerjakan lebih awal sebelum tahap perancangan yaitu tahap analisis 

sistem. Perancang dituntut untuk memahami semua hal yang nantinya akan dikerjakan 

dalam proses pembuatan aplikasi, sehingga semua dapat berjalan tanpa ada halangan. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 
3.1.1.1 Analisis Kebutuhan Aplikasi 
 Dalam aplikasi ini yang sangat dibutuhkan adalah materi dari Kitab Fadilah Amal. 

Kitab Fadhilah Amal berisi antara lain Kisah-kisah sahabat, fadhilah sholat, fadhlah 

tablgih, fadilah dzikir, fadhilah al-quran, dan fadhilah ramadhan. Dalam membuat aplikasi 

ini penulis hanya berfokus pada Fadhilah Tabligh saja.Karena Tabligh merupakan 

amalan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak di sebutkan 

dibandingkan dengan amalan wajib umat islam seperti shalat, puasa, dan haji. Tidak bisa 

terbayangkan jika amalan-amalan wajib itu tidak di tabligh kan, maka tidak aka nada 

yang tau kalau itu adalah amalan wajib. Untuk membuat tampilan menjadi menarik pada  

user interface maka diutuhkan beberapa file gambar dengan ekstensi .png. Selain itu 

juga dibutuhkan file dengan format .mp3 untuk mengisi suara pada beberapa bagian 
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diaplikasi ini. Sehingga nantinya aplikasi ini dapat beerjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan tujuan pembuatanya. 

3.1.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah fungsi yang seharusnya terdapat pada suatu 

aplikasi. Fungsi yang dimaksud adalah aksi atau kejadian yang timbul akibat adanya 

input atau perintah dari user. Adapun kebutuhan fungsional dari aplikasi fadilah amal 

adalah sebagai berikut : 

1) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal dapat menu utama setelah splashscreen. 

2) Menu utama pada aplikasi Kitab Fadhilah Amal berisi tentang fadhilah tabligh 

yang dibagi dalam beberapa menu yaitu muqadimah, ayat, hadits, bab 3, bab 4, 

bab 5, bab 6, dan bab 7. 

3) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal dapat membarikan informasi mengenai fadhilah 

tabligh dari pilihan menu yang ada  

4) Pada menu ayat terdapat litsview yang memiliki widged pencarian untuk mencari 

ayat yang dicari. 

5) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal dapat menampilkan layar tentang yang berisi 

informasi mengenai aplikasi, yang dapat diakses melalui menu utama. 

6) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal dapat menampilkan layar bantuan yang berisi 

informasi mengenai cara penggunaan aplikasi. 

7) Aplikasi dapat langsung keluar aplikasi dengan menekan back button pada 

device pada menu utama.  

3.1.1.3 Analisis Kebutuhan Non – Fungsional 

Kebutuhan Non-Fungsional merupakan kebutuhan prasyarat yang menjadi 

kriteria penilaian terhadap suatu aplikasi atau perangkat lunak. Kebutuhan Non-

Fungsional aplikasi Kiab Fadhilah Amal itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1) Tampilan 

Pada aplikasi Kitab Fadhilah Amal ini diharapkan memberikan tampilan yang 

menarik yang sesuai dengan bidang keagamaan, terutama agama islam.  

2) Kinerja 

Aplikasi Kitab Fadhilah Amal ini diharapkan dapat berjalan dengan proses 

loading yang cepat dan lancar, serta tidak memakan space memory  yang terlalu 

besar. 

3) Kemudahan Penggunaan 

Aplikasi Kitab Fadhilah Amal ini diharapkan mudah digunakan oleh pengguna.  

3.1.1.4 Analisis Kebutuhan Perangkat 

Dalam perancangan Aplikasi Kitab Fadhilah Amal ini memerlukan beberapa 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang berhubungan dengan perancanganya. 
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Untuk itu perlu adanya analisis kebutuhan perangkat. Adapun analisis kebutuhan 

perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Perangkat keras ( Hardware) 

a. Notebook ACER ASPIRE V5-471G 

Processor Intel® Core™i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~1.8GHz; 

RAM 4096MB; Harddisk 8GB; VGA Intel ® HD Graphics 4000. 

b. Smartphone SONY XPERIA MIRO ST23i 

Processor ; Memory Internal 2GB; RAM 750MB. 

2) Perangkat Lunak (Software) 

a. Sistem Operasi 

Pada perangkat keras Notebook Acer Aspire V5-471G menggunakan 

sistem operasi Windows & Ultimate 64-bit. Sedangkan pada perangkat 

keras smartphone SONY Xperia Miro ST23i menggunakan Android versi 

4.0.4 ( Ice Cream Sandwich ) 

b. ADT ( Android Developer Tool ) 

Aplikasi Kitab Fadhilah Amal ini dibuat dengan menggunakan ADT 

Eclipse sebagai perangkat utamanya. 

c. Java JDK 

Java JDK merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengintegrasikan bahasa Java yang digunakan Eclipse dalam membuat 

sebuat aplikasi. 

3.1.2 Analisis Kelayakan Sistem   

Analisis ini berfungsi sebagai tolak ukur apakah perancangan aplikasi ini dapat 

dilanjutkan atau tidak, sehingga nantinya aplikasi ini dapat benar-benar bermanfaat bagi 

penggunanya. Adapun analisis kelayakan sistem meliputi : 

1) Kelayakan Teknologi 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, perang teknologi sudah tidak 

dapat dihindari lagi. Kemajuan teknologi tumbuh demikian pesatnya. Begitu 

juga dengan smartphone yang bertambah terus dalam berbagai jenis. Hal ini 

menjadi ponsel smartphone menjadi hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Baik dalam bersosial, beraktifitas, maupun hiburan. Diharapkan 

Aplikasi kitab fadhilah amal ini dapat menjadi pelengkap bagi kehidupan 

masyarakat yang dalam implementasinya bisa ditambah beberapa fitur untuk 

melengkapi informasi yang sudah ada. 

2) Kelayakan Operasional 

Aplikasi Kitab Fadhilah Amal tidak memerlukan setting yang begitu rumit 

cukup install di smartpone dan langsung bisa di gunakan. Di dalam 
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aplikasinya juga tidak begitu rumit, sehingga pengguna dapat dengan cepat 

menyesuaikan dalam pengoprasianaya. 

3) Kelayakan Distribusi 

Dalam distribusi aplikasi android, salah satu perusahan komunikasi 

Indonesia sudah membuat sebuah pasar aplikasi android yang diberi nama 

Telkomstore. Telkomstore menjadi salah satu pasar local yang juga 

menyediakan berbagai aplikasi android layaknya Google Play. Untuk 

pendaftaran developer  juga bersifat gratis. Hal inilah yang menjadi pembeda 

antara Telkomstore dan Google Play. Selain itu aplikasi ini juga bisa 

didistribusikan secara offline yaitu dengan cara berbagi file via Bluetooth. 

3.2 Kelayakan Sistem 
3.2.1 Perancangan UML ( Unified Modeling Langguage ) 
3.2.1.1 Rancangan Use Case Diagram  
 Use Case adalah abstraksi dari interaksi antara system dan actor. Use Case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah system dengan 

sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah system dipakai. Use Case 

merupakan kontruksi untuk mendiskripsikan bagaimana system akan terlihat di mata 

user. Sedangkan Use Case Diagram memfasilitasi komunikasidiantara analis dan 

pengguna serta antara analis dan client.  

 
Gambar 3.1 Rancangan Use Case Diagram  
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 User  adalah pengguna yang akan menggunakan perangkat aplikasi mobile 

berplatform android yang kemudian nantinya akan menggunakan aplikasi Kitab Fadhilah 

Amal sebagai refrensi pelengkap kitab aslinya yaitu Kitab Fadhilah Amal dalam 

kehidupan sehari-hari. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan user dalam 

menggunakan aplikasi ini adalah sebagai berikut :  

1) Ketika user membuka aplikasi maka akan muncul splash screen selama 

beberapa saat dan akan dilanjutkan pada menu utama yang berisi Sembilan 

menu pilihan yaitu menu muqadimah, Bab I (ayat), Bab II (hadits), Bab III, Bab 

IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, about ( tentang ), help ( bantuan ).  

2) Jika User memilih menu about ( tentang ) maka akan muncul tampilan 

penjelasan singkat mengenai aplikasi “Kitab Fadhilah Amal”. 

3) Jika User memilih menu help (bantuan) maka akan muncul tampilan mengenai 

panduan atau cara menggunakan aplikasi “Kitab Fadhilah Amal”. 

4) Jika User menekan tombol Back Key pada device saat berada pada menu utama 

maka akan muncul pertanyaan yang menanyakan “yakin mau keluar” jika pilih 

button “YA” keluar dari aplikasi jika “TIDAK” maka kembali ke menu utama. 

 
4. Implementasi dan Pembahasan 

 

4.1 Implementasi 

Implementasi adalah tahapan dimana analisis dan perancangan telah dilakukan 

pada siklus rekayasa perangkat lunak, dimana aplikasi siap dioperasikan pada keadaan 

yang sebenarnya sehingga dari sini akan dapat diketahui pakah aplikasi yang dibuat 

benar-benar mengasilkan output yang sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Program yang dibuat harus benar-benar bebas dari kesalahan sebelum program 

diterapkan. Kesalahan yang sering terjadi biasanya pada penulisan program (syntax), 

kesalahan  pada saat program berjalan (runtime) atau kesalahan logika. Setelah program 

bebas dari kesalahan maka program di uji dengan dimasukan data untuk diolah. Jika 

terjadi kesalahan pada fungsi atau logika maka akan muncul pada logcat eclipse seperti 

dibawah ini: 



 
 

11 
 

 

 
Gambar 4.1 Logcat kesalahan logika 

Pada implementasi dan pembahasan aplikasi kitab fadhilah amal ini 

menggunakan emulator perangkat android pada eclipse dan dua smartphone SONY 

Xperia Miro St23i dan Smartphone Andromax C sebagai uji cobanya. 
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4.1.1 Implementasi User Interface 
4.1.1.1 Interface SplashScreen 

Halaman SplashScreen adalah halaman awal yang muncul ketika aplikasi 

pertama kali di jalankan. 

 
Gambar 4.2 Interface SplashScreen 
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4.1.1.2 Interface Menu Utama 

Halaman menu utama adalah halaman yang muncul setelah halaman 

SplashScreen. Pada halaman ini terdapat sepuluh menu utama yaitu : menu mukadimah, 

menu ayat, menu hadits, menu bab3, menu bab4, menu bab5, menu bab6, menu bab7, 

menu tentang, dan menu bantuan. 

 
Gambar 4.3 Interface Menu Utama 

 

5. Penutup 

 
5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan implementasi Aplikasi Kitab Fadhilah Amal maka dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal layak digunakan dimasyarakat sebagai media 

bacaan islami, dan tuntunan dakwah. 
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2) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal dapat berjalan maximal pada android versi 4.0 

(Ice Cream  Sandwich) dengan ukuran layar 3,5 inchi. 

3) Aplikasi Kitab Fadhilah Amal ini memiliki tampilan menu yang praktis, 

sehingga mudah digunakan pengguna. 

5.2 Saran 

 Dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam pembuatannya. Tetapi diharapkan nantinya akan ada peneliti 

berikutnya yang menggunakan tema yang sama, sehingga pada pengembangan 

selanjutnya akan menjadi sempurna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi 

penelitian berikutnya yaitu sebagai berikut : 

1. Materi yang disajikan tidak hanya fadhilah tabligh, yaitu dengan menambahkan 

beberapa fadhilah yang terdapat pada kitab “Fadhilah Amal” agar nantinya materi 

yang disajikan lebih lengkap. 

2. Karena nantinya materi yang disajikan akan lebih banyak maka disarankan 

memakai database, sehingga managemen datanya lebih baik. 

3. Kwalitas suara di buat lebih bagus, terutama bagian hadits.  
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