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Abstract.Dakwah merupakan tanggungjawab setiap individu Islam.  Penyampaiandakwah telah 

dipelopori oleh para nabi dan rasul dan diteruskan oleh para sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in 

sehinggakan kepada ulama dan masyarakat muslim kini.  Pelbagai medium penyampaian dakwah 

digunakan sama ada medium komunikasi secara lisan mahupun tidak lisan.  Memanfaatkan 

kebanjiran pelbagai jenis gajet ICT sebagai medium dakwah dengan sebaiknya amat penting bagi 

memastikan keberkesanan penyebaran dakwah kepada masyarakat umum khususnya di 

Malaysia.   Penggunaan aplikasi mobil adalah alternatif terkini dalam menyampaikan dakwah 

secara cepat dan pantas tanpa mengira kedudukan lokasi dan masa.  Kertas kerja ini cuba 

mengupas dan menyatakan proses perkembangan aplikasi mobil dalam penyebaran dakwah 

Islam khususnya di Malaysia. 

 

Kata kunci: Aplikasi Mudah Alih, Dakwah Islam, App Dalam Dakwah. 

 

PENGENALAN 

 Pembangunan teknologi maklumat dunia yang sentiasa pesat berkembang menjadikan 

penggunaan ‘aplikasi mobil’ atau lebih dikenali sebagai aplikasi mudah alih atau ‘app’ amat 

popular. Kebanjiran pelbagai jenis telefon pintar dan android yang mampu milik mencorakkan 

kehidupan masyarakat masa kini.Selari dengan perkembangan itu, pembangunan pelbagai jenis 

perisianaplikasi mudah alih, memudahkan pengguna mengaplikasikannya tanpa batasanlokasi 

dan masa.Malaysia juga tidak ketinggalan dalam perkembanganarus perdana ini. Pelbagai 

aplikasi mudah alih dihasilkan dalam bidang pendidikan, perbankan, perubatan dan banyak lagi 

dengan hanya satu tujuan iaitu untuk kemudahan pengguna.  

 Antara aplikasi mudah alih yang dihasilkan dalam bidang pendidikan adalah aplikasi 

Mari Membaca-BM seperti pada Rajah 1.Aplikasi ini yang dihasilkan oleh Didik Manjauntuk 

membantu kanak-kanak belajar membaca dengan suku kata di peringkat awal dalam Bahasa 

Melayu selain pengenalan kepada huruf vokal turut disertakan bersama. 
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Rajah 1: Aplikasi Mari Membaca-BMdibangunkan oleh Didik Manja. 

 Dakwah Islamiyah merupakan suatu usaha untuk membentuk pemikiran dan sikap 

manusia supaya berada di dalam satu acuan yang ditentukan oleh Allah S.W.T. (Datuk Aziz 

Jamaludin Mhd Tahir - Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2011). MenurutAl-

Edrus (2009), dakwah merupakan satu amanah Allah yang bersifat mulia. Amanah ini 

dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada para anbiaya' dan awlia' dari satu generasi ke 

generasi. Dakwah dan hikmah merupakan dua kalimah sinonim yang banyak dinukilkan di 

dalam al-Quran yang dikaitkan dengan kualiti para pendakwah. Sebagai contoh,  gerak kerja para 

Nabi dan Rasul sebagai da'i di dalam menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Mereka 

dibekalkan dengan ilmu dakwah yang mantap dan cekap yang menghasilkan kualiti unggul ulu 

al-bab. 

 Dalam konteks pemikiran semasa, setiap umat Islam bertanggungjawab melakukan 

dakwah,tiada yang terkecuali.  Semua sumber daya usaha umat mesti digembeling ke arah 

memperkasakan iltizam dan meningkatkan tindakan kerja-kerja dakwah. Justeru penggunnaan 

ICT sesuatu yang releven dan penting digunakan bagi mempertingkatkan keberkesanan 

penyebaran dakwah kepada khalayak yang lebih ramai.  Ini adalah satu daripada kaedah dakwah 

dalam menghadapi cabaran dan kerakusan serangan globalisasi kini. 

 Dakwah tidak hanya terhad kepada seruan secara lisan, tetapi juga harus menggunakan 

media yang luas dan terkini asalkan tidak bercanggah dengan ajaran islam. (Syamsul Bahri Andi 

Galigo, 2006). Menurut Prof Dr. H A Ya’akub Matondang (Bekas Timbalan Dekan FKP, Kolej 

Universiti Islam Malaysia/ Rektor Universiti Medan Area Sumatra Utara), kurun ke-21 ini 

disebut sebagai abad post-modern society, juga disebut post-industrial society dan information 

society. Apapun istilahnya, masyarakat ini didominasi oleh teknologi komunikasi. Oleh yang 

demikian dunia dakwah juga perlu selari dengan perkembangan ini sejajar dengan perkembangan 

pesat aplikasi mudah alih. 

Aplikasi mudah alih berbentuk dakwah semakin mendapat tempat di hati 

masyarakatIslam Malaysia khususnya. Para pendakwah menggunakan segala jenis sumber yang 

ada untuk menyampaikan mesej dakwah.Pelbagai aplikasi bercirikan Islam dibangunkan sebagai 

satu medium alternatif dalam dakwah.  Orang ramai boleh ‘muat turun’ pelbagai aplikasi yang 

Islamik sebagi panduan harian.  

 Terdapat banyak aplikasi bercirikan dakwah Islam dibangunkan di serata pelusuk dunia 

dalam pelbagai bahasa sesuai dengan kumpulan pengguna yang pelbagai dari negara dan benua 

berbeza.  Tidak kurang juga pembangunan aplikasi dakwah yang disesuaikan dengan gaya hidup 

dan budaya setempat.  Indonesia, India, Brunei adalah antara negara yang mempunyai banyak 

aplikasi mudah alih bercirikan dakwah Islam.   
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Rajah 2: Aplikasi Tasbeeh-Praise Counter dibangunkan oleh D-Tech Systems Limited.  

 

 

Rajah 3: Aplikasi Muslim Kids Series: Dua dibangunkan oleh Yufid Inc. 

 

 Rajah 2 menunjukkan aplikasi Tasbeeh-Praise Counter yang dibangunkan oleh D-Tech 

Systems Limited dan diterbitkan oleh Darussalam Publisher dari negara Brunei.  Aplikasi ini 

memudahkan pengguna mengira bacaan zikir harian secara digital serta mendapatkan panduan 

berkaitan zikir mengikut hari-hari tertentu menurut ajaran Islam.   Seterusnya, Rajah 3 adalah 

contoh aplikasi Muslim Kids Series – Dua’ yang dibangunkan oleh Yufid Inc. dari negara 

Indonesia. Aplikasi ini mengandungi pelbagai doa harian dari pelbagai aspek kehidupan 

manusia.  

 Penghasilan aplikasi mudah alih bercirikan dakwah di Malaysia tidak kurang hebatnya. 

Rajah 4 adalah contoh antaramuka aplikasi SOFTnet Waktu Solat yang dibangunkan oleh Abu 

Bakar Hj. Hasan anak jati tempatan.  Aplikasi ini menawarkan kemudahan maklumat berkaitan 

waktu solat dan arah qiblat yang sangat berguna terutama bagi pengguna yang bermusafir.Rajah 

5 pula menunjukkan aplikasi m-Mathurat yang dibangunkan oleh Kerul.net. Aplikasi ini 

memudahkan pengguna untuk mengakses bacaan ayat-ayat mathurat yang dilengkapi audio 

bacaan oleh Ustaz Don Danial. 
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Rajah 4: SOFTnet Waktu Solat dibangunkan oleh Abu Bakar Hj. Hasan. 

 

 
Rajah 5: Aplikasi m-Mathurat dibangunkan oleh Kerul.net. 

 

 Daripada contoh aplikasi mudah alih di atas, boleh dilihat tumpuan kajian ini terarah 

kepada perkembangan aplikasi mudah alihdalam dakwah di Malaysia khususnya. Penghasilan 

pelbagai jenis aplikasi mudah alih berbentuk dakwah yang bersesuaian dengan kehidupan sosial, 

gaya hidup, amalan  dan bahasa ibunda masyarakat Islam Malaysia amat penting dalam era 

globalisasi ini. Semoga usaha ini mampu mengimbangi anasir-anasir buruk yang disebarkan 

melalui bentuk aplikasi permainan yang lebih banyak melalaikan berbanding mendatangkan 

kebaikan. 

 

PERBINCANGAN 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah organisasi kerajaan yang berperanan 

besar dalam gerakan dakwah Islam di Malaysia.Oleh kerana meluasnya penggunaan dan 

pengaruh aplikasi mudah alih terhadap masyarakat Malaysia, JAKIMmengambil inisiatif 

membangunkan beberapa aplikasi mudah alihmenarik yang berkait rapat dengan cara hidup, 

gaya hidup dan amalan harian masyarakat IslamMalaysia khususnya.Medium dakwah ini dilihat 

amat berkesan dalam memenangi hati masyarakat Islam pada era globalisasi ini. Kebanyakan 

aplikasi JAKIM dibangunkan di bawah projek kerajaan iaitu myGov Mobile. Projek ini 

merupakan inisiatif Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 

(MAMPU) untuk memperkasakan perkhidmatan kerajaan melalui platform mudah alih untuk 

capaian cepat, mudah,  real-time dan dari mana-mana sahaja. Antara aplikasi mudah alihyang 

telah dibangunkan oleh JAKIM adalah myJakim, SELAWAT, Jakim.TV, Himpunan Fatwa dan 

banyak lagi aplikasi mudah alih lain. 
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 Aplikasi myJakim merupakan aplikasi rasmi JAKIM. Rajah 6menunjukkan antaramuka 

aplikasi myJakim yang menawarkan maklumat menarik untuk panduan umat Islam berkaitan 

Info Solat merangkumi waktu solat, lokasi masjid berdekatan dan arah qiblat;  Direktori  Halal 

memberi informasi berkaitan premis makanan halal serta senarai produk yang mendapat 

kelulusan halal JAKIM; Doa’ Harian dalam bentuk animasi grafik yang dilengkapi audio bacaan; 

dan banyak lagi panduan sesuai untuk semua peringkat umur. 

 

 
Rajah 6:Aplikasi myJakim dibangunkan oleh myGov Mobile. 

 

Manakala Rajah7 menunjukkan aplikasi SELAWAT yang diperkenalkan oleh JAKIM 

sempena sambutan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. atau lebih dikenali sebagai Maulidur 

Rasul. Aplikasi ini sangat berguna bagi seluruh umat Islam kerana mengandungi koleksi selawat 

ke atas Nabi Muhammad S.A.W. yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam bentuk mudah 

alih berbanding pendekatan tradisional yang berorientasikan buku atau kitab. 

 

 
Rajah 7:Aplikasi SELAWAT dibangunkan oleh myGov Mobile. 

 

Rajah 8 pula merupakan aplikasi Jakim.TV yang memaparkan video dan rancangan 

aktiviti berkaitan JAKIM. Kebanyakan video adalah dalam format video on demand (VoD), iaitu 

boleh dicapai melalui internet. Aplikasi ini mendapat sambutan positif daripada pengguna 

termasuk dari negara jiran Singapura. 
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 Rajah 8:Aplikasi Jakim.TV dibangunkan oleh myGov Mobile. 

 
Rajah 9 menunjukkan aplikasi Himpunan Fatwa yang dibangunkan oleh Kedai. 

Himpunan Fatwa ini adalah koleksi fatwa Jakim yang sebelum ini hanya boleh didapati di e-

fatwa.gov.my bertujuan utuk memudahkan bacaan dan carian fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh 

ulama di Malaysia. 
 

 
Rajah 9:Aplikasi Himpunan Fatwa dibangunkan oleh Kedai. 

 

Berdasarkan kepada maklumat berkaitan aplikasi bercirikan dakwah di atas dapat dilihat 

peri pentingnya pembangunan pelbagai lagi aplikasi mudah alihbercirikan Islamik untuk 

membantu masyarakat Islam dan bukan Islam dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan 

ajaran Islam dalam kehidupan harian. Diharap dengan penggunaan aplikasi mudah alih mampu 

menyaingi kebanjiran aplikasi berbentuk hiburan yang lebih banyak melalaikan daripada 

mendatangkan kebaikan. 

 
Jadual 1: Hasil soal selidik tentang penggunaanaplikasi mudah alih berciri Islamik. 

 

Kategori Apps Ada Tiada 

Aplikasi Al-Quran 100% 0% 

Aplikasi Mathurat 40% 60% 

Aplikasi Tajwid 10% 90% 

Aplikasi Qiblat 80% 20% 
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Jadual 1 menunjukkan hasil kajian rintis yang dijalankan terhadap 50 orang responden 

yang terdiri daripada para pensyarah di KUIS, pensyarah di UKM dan pelajar UKM.Daripada 

jadual tersebut boleh dilihat bahawa hampir kesemua aplikasi mudah alih yang disenaraikan 

mempunyai penggunanya.   Aplikasi Al-Quran mempunyai pengguna tertinggi dengan peratusan 

100% yang menunjukkan bahawa kesemua responden mempunyai penghayatan yang tinggi 

dalam mengamalkan suruhan agama Islam iaitu mengaji atau membaca Al-Quran.  Aplikasi 

Qiblat mendapat kedudukan ke-2 tertinggi dengan peratusn 80%.  Ini menunjukkan responden 

mungkin menggunakan aplikasi ini ketika bermusafir.   

 Aplikasi mudah alih lain mempunyai peratusan kurang daripada 50% dengan didahului 

aplikasi Mathurat sebanyak 40%, diikuti aplikasi Wirid dan aplikasi Tahlil dengan peratusan 

20% dan aplikasi Ratib dan aplikasi tajwid dengan peratusan sebanyak 10%. Aplikasi wuduk 

menunjukkan peratusan tercorot iaitu 0% kerana kesemua responden terdiri daripada kalangan 

masyarakat Islam yang berpendidikan tinggi. 

 Daripada kajian tersebut dapat disimpulkan bahawa penggunaan aplikasi mudah alih 

bercirikan dakwah Islam semakin mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia. Kebanyakan 

pengguna ‘muat turun’ aplikasi dakwah bersesuaian dengan tujuan dan amalan harian mereka. 

Berkemungkinan sebelum ini mereka menggunakan buku atau kitab sebagai rujukan untuk 

panduan namun dengan adanya aplikasi mudah alih, mereka boleh mengakses kandungan yang 

sama hanya menggunakan hanya satu alat yang boleh dibawa ke mana sahaja dan tidak 

mengambil ruangan yang besar untuk penyimpanan.     

  Tidak mustahil bahawa dalam masa 20 tahun akan datang kebanyakan buku-buku,tidak 

terkecuali buku-buku dan dan kitab-kitab agamaakan diubah ke dalam bentuk digital mengikut 

arus perkembangan teknologi. Boleh dilihat fenomena kini, ramai orang yang mempelajari ilmu 

agama melalui media digital antaranya melalui saluran TV yang bersifat Islamik seperti TV Al-

Hijrah;melaui program-program TV berunsur keagamaan seperti Pencetus Ummah, Al-Kuliah, 

Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustazah, Adik Tanya Ustaz dan sebagainya; melalui siaran radio 

agama seperti radio IKIM.fm; melalui koleksi video keagamaan di YouTube; melalui media 

sosial seperti facebook, twitter dan lain-lain; serta banyak lagi media komunikasi dgital yang 

sangat mudah dicapai. Maka tidak boleh dinafikan lagi bahawa dakwah melalui aplikasi mudah 

alih sangat penting supaya masyarakat menyedarai akankeindahan ajaran Islam, berusaha 

menguasai ilmunya dan sentiasa peka dengan perkembangan dunia Islam.  

 Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) adalah antara IPTS yang terlibat 

dalam pembangunan aplikasi mudah alih. Salah seorang pensyarah di Fakulti Sains dan 

Teknologi Maklumat (FSTM), En. Kerulnizam Abdul Rahman merupakan orang yang 

bertanggungjawab dalam  menghasilkan aplikasi mudah alih m-Mathurat seperti pada Rajah 5 di 

atas. FSTM juga dalam fasa menghasilkan aplikasi Ratib Al-Attas yang diketuai oleh Pn. Rafiza 

Kasbun dan penulis sendiri terlibat secara langsung dalam usaha ini. Aplikasi ini dijangka siap 

pada akhir tahun 2015. Selain itu, kami juga dalam perancangan untuk membangunkan aplikasi 

m-Ruqyahnamun masih di peringkat perbincangan. Semoga usaha yang sedikit ini mendapat 

ganjaran di sisi Allah taala. 

  

Aplikasi Wuduk 0% 100% 

Aplikasi Haji 10% 80% 

Aplikasi Wirid 20% 80% 

Aplikasi Tahlil 20% 80% 

Aplikasi Ratib 10% 90% 
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 Oleh yang demikian, dengan perkembangan teknologi komunikasi semasa, penulis 

berpendapat bahawa dakwah Islam sememangnya tidak dapat lari daripada turut terlibat dengan 

transformasi ke arah meng‘IT’kan proses penyebaran dakwah. Hal ini perlu untuk memastikan 

keberkesanan dakwah itu sendiri. Maka lebih banyak kajian dan pembangunan lebih banyak 

aplikasi dakwah perlu dilakukan pada masa kini untuk kegunaan pada masa hadapan.  

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan didapati bahawa tidak dapat dinafikan betapa 

besarnya manfaat aplikasi mudah alih dalam menyebarkan dakwah Islam. Sememangnya di 

dalam ajaran Islam ditekankan pembelajaran secara bersemuka dengan guru yang mursyid, 

namun para pendakwah disarankan agar menggunakan segala cara yang ada untuk menyebarkan 

ajaran Islam. Bertepatan dengan perkembangan semasa yang dibanjiri aplikasi mudah alih, para 

pendakwah perlu memanfaatkan peluang ini sebaiknya.Kewujudan pelbagai aplikasi mudah 

alihini tidak menafikan kepentingan berguru secara bersemuka namun pendekatan ini harus 

dijadikan jalan alternatif memandangkan penggunaannya yang sangat efektif dan tidak terikat 

dengan batasan masa dan tempat. Semoga akan bertambah lagi aplikasi mudah alih yang 

bercirikan dakwah Islam untuk panduan bukan sahaja masyarakat muslim tetapi juga masyarakat 

bukan muslim kerana aplikasi ini boleh dimuat turun oleh sesiapa sahaja tanpa mengira 

pegangan agama.  
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