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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 

• Array Adapter pada Activity lebih dari satu 

 

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.  Pada 

praktikum ini digunakan array adapter sebagai string menu. 

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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Percobaan 

 

Membuat menu lebih dari satu 

Menu lebih dari satu merupakan aplikasi android yang mempunyai activity lebih dari satu. Aplikasi 

diskenariokan bila button pertama di tekan maka akan muncul tampilan activity lain sesuai tujuan 

activity tersebut dibuat. Buatlah project baru untuk percobaan 2. 

1. buatlah project baru dengan nama BanyakMenu 

2. buatlah file xml sebagai GUI masing-masing activity dengan nama menu1.xml, menu2.xml, 

menu3.xml 

3. buatlah file java sebagai activity lain (bukan activity utama) dengan nama srcmenu1.java, 

srcmenu2.java dan srcmenu3.java 

4. buatlah file MainActivty.java sebagai activity utama, biasanya dibuat otomatis saat men 

create project yang berisi code untuk mengatur tampilan menu-menu 

 

MainActivity.Java 
 

   

this.setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 

    android.R.layout.simple_list_item_1, menuaktivitybanyak)); 
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 } 

 

 @Override 

  

 

 protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) { 
  super.onListItemClick(l, v, position, id); 

   

  // Menangkap nilai text yang dklik 

  Object o = this.getListAdapter().getItem(position); 

  String pilihan = o.toString(); 
  // Menampilkan hasil pilihan menu dalam bentuk Toast 

  tampilkanPilihan(pilihan); 
 } 

 

 /** 
  * Tampilkan Activity sesuai dengan menu yang dipilih 

  * 
  */ 
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Sub Activity 
srcmenu1.java, srcmenu2.java, srcmenu3.java 
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Sub Menu 

Menu1.xml, menu2.xml, menu3.xml. Masing-masing menu silakan dibuat tampilan yang berbeda 

Menu1.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 
    > 
<TextView   

    android:layout_width="fill_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Pilih Mata Kuliah" 

    /> 

     
    <CheckBox  

     android:text="Pemrograman web"  
     android:id="@+id/CheckBox01"  
     android:layout_width="wrap_content"  

     android:layout_height="wrap_content"></CheckBox> 
      
     <CheckBox  

     android:text="Matematika Diskrit"  
     android:id="@+id/CheckBox01"  
     android:layout_width="wrap_content"  

     android:layout_height="wrap_content"></CheckBox> 
      
    <CheckBox  

     android:text="datawarehouse dan Datamining"  

     android:id="@+id/CheckBox01"  
     android:layout_width="wrap_content"  

     android:layout_height="wrap_content"></CheckBox> 
      
    <CheckBox  

     android:text="Statistika"  
     android:id="@+id/CheckBox01"  

     android:layout_width="wrap_content"  

     android:layout_height="wrap_content"></CheckBox> 
     
    <Button  

     android:text="Kembali ke Menu"  
     android:id="@+id/btnBack"  
     android:layout_width="fill_parent"  

     android:layout_height="wrap_content"  
     android:onClick="KembaliKeMenu"></Button> 
 

</LinearLayout> 

 



Modul Praktikum Mobile Computing – adam ab- 2014 Hal 41 

 

AndroidManifest.xml 

Berfungsi untuk menyatukan activity di atas. Tambahkan script di bawah ini agar sub activity dapat 

dijalankan. 
 

 
 

Jalankan project di atas. 

 

Capture program 
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Tugas Kelompok 

Buatlah kelompok kerja dengan anggota maksimal 4 mahasiswa.

Buatlah aplikasi Android dengan beberapa sub menu dengan topik:

- cerita anak 

- jadwal mata kuliah berdasarkan hari

- rumus matematika 

- daftar dosen dan mata kuliah yang 

- doa harian 

- topik lain yang relevan yang menggunakan activity lebih dari satu

Cara menambahkan file dalam folder 

 

Klik kanan folder Layout � New 

Hal yang sama bila menambahkan file java di folder 

Sasaran dan Garis Besar Pengajaran:

Menambahkan file class, xml, sub 
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kelompok kerja dengan anggota maksimal 4 mahasiswa. 

dengan beberapa sub menu dengan topik: 

jadwal mata kuliah berdasarkan hari 

daftar dosen dan mata kuliah yang diampu 

yang menggunakan activity lebih dari satu 

 

Cara menambahkan file dalam folder layout: 

New � File � isikan nama file (misalnya menu1.xml

Hal yang sama bila menambahkan file java di folder src 

Sasaran dan Garis Besar Pengajaran: 

Menambahkan file class, xml, sub activity 
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menu1.xml) 


