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Praktikum VI 

Activity dan Intent 

 

Pokok bahasan: 

• Membuat aplikasi yang melibatkan activity lebih dari satu 

• Memahami konsep activity dan Intent 

Tujuan Belajar: 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mengetahui: 

• Aplikasi yang melibatkan activity lebih dari satu 

• Konsep intent dalam pemrograman android 

 

Teori Dasar 

Activity merupakan window/tampilan yang berisi user interface pada aplikasi. Aplikasi dapat 

memiliki lebih dari satu activity. Pada umumnya aplikasi memiliki satu atau lebih activity dan 

bertujuan untuk berinteraksi dengan user.  Dari suatu momen tertentu activity muncul pada 

layar dan pada kesempatan lainnya tersembunyi dari layar. Hal ini terjadi melalui tahapan-

tahapan yang disebut activity life cycle. Memahami life cycle dari activity merupakan hal yang 

penting untuk memastikan aplikasi Anda berjalan dengan baik.  Konsep lain dari android adalah 

Intent. Intent bisa dikatakan seperti “lem” yang mengikatkan atau menghubungkan activity 

yang berbeda secara halus.   

Memahami activity 

Untuk memulai pembelajaran activity, mari kita membuat activity. Untuk membuat activity kita 

harus membuat class java yang meng  extend class dasar yang disebut activity. Ketika kita 

membuat project pertama pada dasarnya adalah sudah membuat activity yaitu dengan 

tampilnya tulisan Hello World di layar Android. Pada Percobaan ini akan membuat aplikasi yang 

memiliki activity lebih dari satu. 
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Life cycle Aplikasi Android

Sumber: file:///home/adam/android
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Life cycle Aplikasi Android 

file:///home/adam/android-sdk-linux_x86/docs/reference/android/app/Activity.html
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linux_x86/docs/reference/android/app/Activity.html 
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Intent 

Intent merupakan cara untuk menghubungkan antar activity dalam android. Di bawah adalah 

ilustrasi aplikasi yang melibatkan intent.

 

Percobaan 1 

Pada percobaan 1 akan dibuat intent sederhana yang akan menampilkan 

 

ActivityUtama.java 
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Intent merupakan cara untuk menghubungkan antar activity dalam android. Di bawah adalah 

ilustrasi aplikasi yang melibatkan intent. 

Pada percobaan 1 akan dibuat intent sederhana yang akan menampilkan sub Activity

Hal 38 

Intent merupakan cara untuk menghubungkan antar activity dalam android. Di bawah adalah 

 

sub Activity 
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Layout_utama.xml 

 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".ActivityUtama" > 
 

    <Button 

        android:id="@+id/tblsubactivity" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignLeft="@+id/textView1" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:layout_marginLeft="30dp" 

        android:layout_marginTop="42dp" 

        android:text="klik ke sub activity" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="17dp" 

        android:text="Activity ini merupakan activity utama" /> 
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Activitylain.java 

 
package com.example.intentsederhana; 

 

import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 

import android.view.Menu; 
import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 
public class activityLain extends Activity { 

 
 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.layout_sub_activity); 

  Button tombol= (Button)findViewById(R.id.tblkeluar); 
   

 } 

 

 public void Keluar (View view){ 

  finish(); 

 } 

  

 

} 
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Layout_sub_activity.xml  � tampilan dari activity Activitylain.java

 
 

 

Tambahkan script pada file AndroidManifest.xml

 

  

Nama file activity 

tambahan/sub activity
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tampilan dari activity Activitylain.java 

pada file AndroidManifest.xml 

 

Nama file activity 

tambahan/sub activity 
Label yang muncul pada 

tampilan sub  activity 
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Label yang muncul pada 

tampilan sub  activity  
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Untuk membuat file class dan xml baru 

caranya adalah � klik kanan folder 

utama pada file baru tersebut pilih type 

file 
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Untuk membuat file class dan xml baru 

klik kanan folder 

utama pada file baru tersebut pilih type 
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Struktur file  
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Latihan 

 

Modifikasi koding di atas sehingga menampilkan aplikasi di bawah ini
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Modifikasi koding di atas sehingga menampilkan aplikasi di bawah ini
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Modifikasi koding di atas sehingga menampilkan aplikasi di bawah ini 

 


