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Abstraksi :
Perkembangan dalam dunia Islam menggunakan teknologi komputer sekarang
ini memang sangat dibutuhkan karena kurangnya sumber informasi mengenai
Islam yang bisa menarik perhatian kaum muslimin terhadap referensireferensi
Islam. Hal ini disebabkan penyajian buku-buku Islam yang kurang menarik dan
bahasa yang sulit dipahami sehingga umat Islam lari ke buku-buku fiksi.
Website ini dibangun dengan tujuan untuk memudahkan umat islam dalam
memperoleh informasi-informasi islam, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk
membeli buku-buku islam yang cukup mahal, yang tidak terjangkau oleh
kalangan menengah ke bawah. Mereka cukup browse di internet dan
mendownload informasi-informasi yang dibutuhkan. Islam itu sendiri, tidak
hanya sekedar ikutikutan saja, tapi mereka juga akan mengerti syariat islam ini
dengan pemahaman yang benar sesuai dengan Al-quran dan sunnah Rasul SAW.
Selain itu, pembangunan website ini juga bertujuan untuk mendorong
orang-orang yang tidak suka membaca, apalagi buku-buku islam. Menjadi
tertarik untuk membaca dan mempelajari ajaran islam ini. Ini disebabkan
tampilan situs yang menarik, interaktif dan tidak membosankan sehingga ketika
browsing situs ini mereka akan dihadapkan pada situs yang sangat menarik dan
interaktif sehingga mereka akan coba menggali terus-menerus isi dari situs ini.
Adapun dalam tampilan perdana ini, materi yang dijelaskan adalah mengenai
syariat islam dan metode berdakwah dijalan Allah SWT. Penjelasan mengenai
syariat islam ini dipilih karena masih banyak kaum muslimin yang tidak
mengerti tentang syariat islam yang benar. Oleh karena itu, dengan materi ini
diharapkan kaum muslimin bisa mengerti tentang syariat islam yang benar dan
mau mengamalkannya. Sedangkan, penjelasan mengenai metode berdakwah ini
dipilih, karena berdakwah itu adalah wajib bagi setiap muslim baik dengan
perkataan maupun dengan perbuatan dan cara-cara berdakwah itu tidak boleh
asal-asalan atau dibuat sendiri, tapi harus sesuai dengan cara-cara yang
dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya berdakwah itu

adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT sehingga untuk
melakukannya harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembawa risalah
ini, yakni Nabi Muhammad SAW. iv Jadi, dengan adanya situs ini diharapkan
dakwah islam akan terus menyebar, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga ke
seluruh penjuru dunia. Semoga situs Islam ini bisa membawa banyak manfaat
bagi saya sendiri selaku pembangun website ini dan juga bagi kaum muslimin
diseluruh dunia.

