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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa, perancangan, implementasi, dan uji coba 

dapat disimpulkan : 

1. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan sebagai media panduan penghafalan 

surah-surah pendek yang terdapat di dalam Juz amma dapat di kaji 

lebih lanjut mengenai cara baca (eja’an latin) secara praktis melalui 

rancangan yang interaktif. 

2. Aplikasi ini juga bisa di manfaatkan sebagai sarana pengembangan 

teknik media dakwah melalui smartphone android. 

3. Dari segi perkembangan teknologi, aplikasi yang berbasis android ini 

juga dapat lebih mudah untuk diterapkan atau dibuka dimana saja dan 

kapan saja. 

4. Aplikasi juz amma ini di dalamnya juga menggunakan file berekstensi 

font arab/hija’iyah, text dan suara (.mp3) sebagai sumber audio. 

5. Aplikasi ini berjalan normal pada saat uji coba di smartphone sistem 

operasi android versi Jelly Bean (4.1-4.3). 

 

5.2   Saran 

Untuk lebih menyempurnakan aplikasi ini maka dapat dilakukan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut : 



32 
 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan cara dikomparasikan 

menggunakan sistem operasi yang berbasis Blackberry, iOS, Windows 

Phone dan sistem operasi lainnya. 

2. Perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman java 

(android) ini bisa juga dikembangkan dengan seiring perkembangan 

kebutuhan–kebutuhan mendatang sehingga dapat meningkatkan 

kinerja sistem yeng lebih baik dan bagus. 

3. Pengembangan yang mungkin di lakukan juga bisa dari segi 

interaktifnya yang disini masih menggunakan perubahan warna pada 

bagian-bagian listView per ayat dengan autoscroll. Dalam arti masih 

bisa dikembangkan interaktifnya dalam bentuk berubah warna di font 

hija’iyah pada saat pelafalan suara yang di play. 

4. Pengembangan untuk selanjutnya juga disarankan menggunakan table 

dan penyimpanan datanya menggunakan database (SQLite) yang 

justru lebih meringankan penyimpanan program dan aplikasi yang 

sekarang. 

5. Untuk penelitian selanjutnya bisa juga menambahkan fitur pencarian 

ayat-ayat tertentu di dalam masing-masing bagian surat. Dan mestinya 

ada hubungan dari overflow yang berupa tombol play dengan 

interaktif untuk melanjutkan proses berjalannya interaktif dari urutan 

pencarian ayat yang ditemukan. 


