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a. PENDAHULUAN

Asmaa ul Husna adalah nama-nama Allah 

yang terbaik dan yang Agung yang ber-

jumlah sebanyak 99 (sembilan puluh 

sembilan) nama. Menghafal, mengetahui 

dan mengamalkannya, alangkah baiknya bila 

ketiga-tiganya dirangkaikan atau dipadukan, 

yaitu : menghafalnya, kemudian mengetahui 

isi kandungan maknanya dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari di antara nama-
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ABSTRAK

Pengenalan Asmaa ul Husna saat ini masih banyak di dominasi buku yang menjadikan kurang 

menarik dan membuat orang malas membacanya. Peneliti merancang dan membuat aplikasi 

pengenalan Asmaa ul Husna sebagai media pembelajaran dalam memahami Asmaa ul Husna. 

Aplikasi ini juga dirancang sebagai sarana pendukung untuk membantu pengguna dalam menghafal 

Asmaa ul Husna menggunakan teknologi smartphone berbasis Windows Phone. Perancangan 

dan pembuatan aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 sebagai software utama 

pembuatan aplikasi, dan di dukung dengan software tambahan untuk membuat tampilan aplikasi 

seperti Photoshop CS-4, Audacity, dan Windows Movie Maker. Pengujian aplikasi di lakukan di 

Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPIK) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan mendemokan aplikasi secara langsung dan mengisi kuesioner yang dilakukan 

oleh Pegawai LPIK, mahasiswa Fakultas Agama Islam, mahasiswa umum, dan masyarakat umum. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini 90% responden pegawai LPIK, 100% mahasiswa FAI, 91,7% 

mahasiswa umum, dan 83,3% masyarakat umum menyatakan aplikasi ini menarik. 95% responden 

pegawai LPIK, 95% mahasiswa FAI, 95,8% mahasiswa umum, dan 83,3% masyarakat umum 

menyatakan aplikasi ini mudah digunakan. 95% responden pegawai LPIK, 90% mahasiswa FAI, 

95,8% mahasiswa u mum, dan 75% masyarakat umum menyatakan aplikasi ini interaktif.  90% 

responden pegawai LPIK, 90% mahasiswa FAI, 95,8% mahasiswa umum, dan 87,5% masyarakat 

umum menyatakan aplikasi ini membantu dalam menyampaikan materi Asmaa ul Husna, sehingga 

tujuan dari penelitian ini berhasil tercapai.

Kata kunci : aplikasi pengenalan, asmaa ul husna, windows phone.
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nama Allah Yang Maha Agung itu. (Hasan, 

2003).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

saat ini sudah banyak aplikasi berbasis 

smartphoneyang diciptakan. Pengenalan Asmaa 

ul Husna saat ini masih banyak didominasi 

buku. Hal ini menjadikan kurang menarik 

ketika ingin mengetahui tentang Asmaa ul 

Husna sehingga menimbulkan efek malas untuk  

mempelajari Asmaa ul Husna. Penelitian ini 

akan memanfaatkan perkembangan teknologi 

berbasis Mobile Windows Phone yang sedang 

berkembang saat ini.

Penelitian ini memilih materi mengenai 

pengenalan Asmaa ul Husna karena saat ini 

banyak umat Islam yang kurang mengenal dan 

memahami Asmaa ul Husna. Penelitian ini 

akan membuat aplikasi berbasis Windows Phone 

dengan harapan mampu menarik kembali 

minat umat Islam untuk mempelajari Asmaa ul 

Husna.

Sesuai dengan judulnya “Rancang Bangun 

Aplikasi Pengenalan Asmaaul Husna 

Berbasis Windows Phone Menggunakan 

Visual Basic.Net” penyusun ingin membuat 

aplikasi tentang Asmaaul Husna yang berisikan 

daftar Asmaa ul Husna yang menampilkan 99 

nama Allah berupa gambar dengan tulisan 

Arab, disertai penjelasan mengenai artinya. 

Aplikasi ini disajikan dalam bentuk teks, 

gambar, audio, dan video sehingga akan lebih 

menarik dan mudah untuk digunakan. Aplikasi 

ini juga menyertakan fitur pencarian dan quis 

yang berupa soal tebak gambar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Allah l mempunyai sifat-sifat yang sangat 

banyak sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat 

Al-Qur’an dan hadist-hadist Nabi Muhammad 

n. Keseluruhan sifat-sifat Allah menunjukan 

kemahakuasaan dan kesempurnaan serta 

kesucian yang tidak dimiliki oleh seluruh 

makhluk-Nya. Handphone sebagai sarana 

telekomunikasi yang semakin banyak digunakan 

telah berkembang dengan berbagai fitur yang 

sangat kompleks dan canggih. Berdasarkan hal 

tersebut penulis membuat aplikasi dengan fitur 

yang menghasilkan perpaduan gambar dengan 

suara. Aplikasi sifat-sifat Allah l ini adalah 

aplikasi yang dibuat dari bahasa pemrograman 

Java yang berupa gambar tulisan Arab beserta 

arti dan maknanya. Dengan adanya aplikasi 

ini diharapkan untuk dapat memudahkan 

masyarakat memahami sifat-sifat Allah l baik 

arti maupun maknanya. Budiyanto(2011).

Asmaaul Husna adalah kumpulan nama-

nama Allah yang indah dan baik.Dalam agama 

Islam, mempelajari dan mengamalkan Asmaaul 

Husna merupakan suatu bentuk ibadah wajib 

yang sangat mulia dan sarat dengan nilai 

kebaikan. Oleh karena itu, penulis membuat 

sebuah aplikasi pengenalan Asmaaul Husna, 

yaitu sebuah aplikasi berbasis Android yang 

bernafaskan keagamaan.Santoso (2012).

Handphone  merupakan produk yang sudah 

tidak asing lagi di zaman sekarang, aplikasi 

yang beragam didalamnya membuat handphone 

semakinn yaman digunakan.Mulai dari aplikasi 

edukasi, agama maupun games menghiasi 

handphone. Peneliti ingin membuat aplikasi 

handphone yang bisa bermanfaat tidak hanya 

bagi penulis sendiri tapi juga bagi orang lain. 

Penulis membuat aplikasi berbasis edukasi 

bernuansa agama.Fauzan (2010).

C. METODE

Tahapan Perancangan Aplikasi Pengenalan 

Asmaa ul Husna ini melalui beberapa 

tahapan dan proses. Hal ini dilakukan agar 
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menghasilkan penelitian yang baik dansesuai 

dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metodeResearch 

& Development dalam melakukan penelitian.

Research & Development yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Sugiyono (2011:407). 

Desain aplikasi secara umum yang akan 

dibuat digambarkan dalam sebuah DFD(Data 

flow Diagram) seperti gambar 1

Pengujian akan dilakukan di 

Lembaga Pengembangan Al- Islam dan  

Kemuhammadiyahan (LPIK) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Kuesionerakan 

dibagikan kepada pegawai LPIK, mahasiswa 

Fakultas Agama Islam, mahasiswa umum, dan 

masyarakat umum untuk memberikan penilaian 

secara kuantitatif terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. Kuesioner dibuat sedikit berbeda antara 

pegawai LPIK dengan responden lainnya.

User

Media Pengenalan
Asmaa ul Husna

Pencarian

Proses Pencarian

Hasil Pencarian

DB Pencarian

Pengertian Asmaa ul Husna

99 Asmaa ul Husna

Media
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Quis

Sistem Soal Acak

Soal

Hasil

Informasi Pengertian 
Asmaa ul Husna

Informasi Materi 99 
Asmaa ul Husna

Video Seputar
Asmaa ul Husna

Informasi Data 
Pembuat

Tampilan Quis

Pilihan User

Tampilan Pencarian

Kata Kunci

Kata Kunci

Hasil Pencarian

· Kata Kunci
· Nama Activity

Mulai

Hasil

Soal

Soal

Hasil Pencarian

· Soal
· Hasil  

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Pengenalan Asmaa ul Husna Berbasis 

Windows Phone di buat menggunakan 

software Microsoft Visual Studio 2010 

dengan bahasa pemrogramanVisual Basic.

Net dan menggunakan LINQ to SQL untuk 

penyimpanan data.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini 

adalah Aplikasi Pengenalan Asmaa ul Husna 

Berbasis Windows Phone Menggunakan Visual 

Gambar 1. DFD Aplikasi

Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Asmaa Ul Husna
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Basic.Net yang berisi tentang materi mengenai 

99 Asmaa ul Husna.

a. Hasil

1. Halaman Splash Screen
 

Gambar 2. Halaman Splash Screen

Halaman splash adalah halaman 

pembuka atau yang pertama kali muncul 

ketika program dijalankan dan halaman 

splash akan tertutup secara otomatis 

kemudian mengarah ke menu utama. 

2. Halaman Menu Utama

 

Gambar 3. Halaman Menu Utama

Halaman menu utama akan muncul 

setelah halaman splash screen tertutup. 

Halaman ini berisikan beberapa menu. 

Pada halaman ini pengguna dapat memilih 

menu yang disajikan menu utama pada 

aplikasi. Beberapa menu tersebut adalah 

pivot control pertama yang berupa

6 tampilan tombol-tombol menu 

Asmaa ul Husna dan pivot control kedua 

yang berisikan about. Pivot control pertama 

berisikan 6 tampilan tombol, tombol 

pertama digunakan untuk masuk kemenu 

pengertian mengenai Asmaa ul Husna, 

tombol kedua digunakan untuk masuk ke 

menu 99 Asmaa ul Husna,  tombol ketiga 

digunakan untuk masuk kemenu media, 

tombol keempat digunakan untuk masuk 

ke menu kuis, tombol kelima digunakan 

untuk masuk ke menu pencarian, dan 

tombol keenam digunakan untuk keluar 

dari aplikasi.

3. Halaman Pengertian

 

Gambar 4. Halaman Pengertian

Halaman-Halaman Pengertian ber isi-

kan penjelasan mengenai Asmaa ul Husna, 

serta ayat dan hadist yang menerangkan 

tentang Asmaa ul Husna.Tampilan pada 

halaman ini berupa penjelasan yang 

disajikan pada scroll viewer sehingga 

pengguna dapat menggeser tulisan ke atas 

dan ke bawah.
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4. Halaman 99 AsmaaulHusna

 

       Gambar 5. Halaman 99 AsmaaulHusna

dipilih oleh pengguna. Tampilan pada 

halaman ini berupa gambar yang disertai 

tambahan animasi rotasi pada gambar agar 

lebih menarik dan penjelasan disajikan 

pada scroll viewer sehingga pengguna dapat 

menggeser tulisan ke atas dan ke bawah. 

Selain itu pada setiap halaman penjelasan 

nama Asmaa ul Husna juga disertai dengan 

suara pelafalan dari nama Asmaa ul Husna 

yang dipilih agar mempermudah pengguna 

dalam memahami pelafalan nama-nama 

Asmaa ul Husna tersebut.

6. Halaman Menu Media
 

Gambar 7. Halaman Menu Media

Pada halaman ini pengguna dapat 

memilih nama Asmaa ul Husna yang 

disajikan dalam bentuk panorama control 

yang mampu di geser ke kanan dan ke 

kiri sesuai dengan kehendak pengguna. 

Tampilan berupa gambar yang digunakan 

sebagai tombol untuk masuk ke halaman 

penjelasan dari nama Asmaa ul Husna 

yang ingin dilihat oleh pengguna.

5. Halaman Penjelasan

 

Gambar 6.Halaman Penjelasan

Halaman penjelasan nama-nama 

Asmaa ul Husna berisikan informasi 

tentang nama Asmaa ul Husna yang 

Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Asmaa Ul Husna
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Halaman menu media berisikan 

penjelasan dari ayat yang menerangkan 

mengenai mengamalkan Asmaa ul 

Husna, tampilan pada halaman ini berupa 

penjelasan yang disajikan pada scroll viewer 

sehingga pengguna dapat menggeser 

tulisan ke atas dan ke bawah. Dalam 

halaman ini terdapat sebuah tombol untuk 

memutar video seputar Asmaa ul Husna.

7. Halaman Quis

 

Gambar 8. HalamanQuis

Quis terdiri dari pilihan ganda 

sebanyak 10 soal tebak gambar. Button 

Option digunakan untuk memilih jawaban.

8. Halaman Search

 

Gambar 9. HalamanSearch

Pada halaman hasil pencarian akan 

muncul list viewer dari hasil kata kunci 

yang di masukan. List viewer pencarian 

sesuai dengan data yang ada pada database 

pencarian. Dalam database tersebut ter-

simpan kata kunci yang dapat digunakan 

untuk menuju materi yang di cari.

9. Halaman About

 

Gambar 10. HalamanAbout

Halaman about berisikan data dari 

pembuat aplikasi, nama aplikasi dan 

kontribusi berupa gambar dan textblock.  

Dalam halaman ini terdapat sebuah tombol 

daftar pustaka untuk melihat sumber buku 

yang digunakan untuk mengisi materi 

dalam Aplikasi.

10. Halaman DaftarPustaka

 

 

Gambar 11.Halaman Daftar Pustaka
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Halaman daftar pustaka berisikan 

mengenai daftar buku yang digunakan 

sebagai rujukan untuk mengisi materi 

Asmaa ul Husna yang terdapat pada 

aplikasi ini.

b. Pembahasan

Pengujian Pengujian dalam penelitian ini 

dilakukan di Lembaga Pengembangan Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan (LPIK) Universitas 

Muhammadiyah Surakartapadatanggal11 Juli 

2013 dengan mendemokan Aplikasi Pengenalan 

Asmaa ul Husna kepada pegawai atau fasilitator 

di LPIK, Mahasiswa Fakultas Agama Islam, 

Mahasiswa umum, dan Masyarakat umum.

Proses mendemokan aplikasi ini dengan 

menunjuk kan langsung kepada pengguna. 

Pengguna mencoba mengoperasikan aplikasi 

ini kemudian memberikan pendapatnya 

tentang aplikasi ini.

Hasil dari pengujian yang dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

masyarakat umum seperti Gambar 12

 

     Gambar 12. Grafik Hasil Pengujian

Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Asmaa Ul Husna
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E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Aplikasi Pengenalan Asmaa ul Husna 

Berbasis Windows Phone Menggunakan 

Visual Basic.Net telah selesai di buat 

dan telah dilakukan pengujian di 

Lembaga Pengembangan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan (LPIK) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan 

mengambil sampel 5 responden pegawai 

LPIK, 5 responden mahasiswa Fakultas 

Agama Islam, 6 responden mahasiswa 

umum, dan 6 responden masyarakat umum.

b. Menurut responden secara umum, ber-

dasar kan hasil kuesioner aplikasi yang 

dibuat, 90,90 % responden menyatakan 

aplikasi ini menarik, 92,04 % responden 

menyatakan aplikasi ini mudah untuk 

digunakan, 87,50 % responden menyata_

kan gambar dalam aplikasi jelas, 88,63 

% responden menyatakan aplikasi ini 

interaktif, 87,50 % responden menyatakan 

materi dalam aplikasi ini mudah dipahami, 

94,31 % responden menyatakan suara 

pelafalan Asmaa ul Husna dalam aplikasi 

mem  bantu memahami materi, 90,90 % 

responden menyatakan materi dalam 

aplikasi membantu dalam menyampaikan 

atau mendapatkan informasi mengenai 

Asmaa ul Husna.

c. Dari hasil yang di dapat, penelitian ini 

telah mencapai tujuan dari penelitian 

yaitu membangun aplikasi Asmaa ul 

Husna berbasis mobile windows phone yang 

menarik dan mudah digunakan oleh umat 

Islam sehingga pengguna dapat mengenal 

dan memahami tentang Asmaa ul Husna.
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