Panduan Maktabah Syamilah
Di kalangan peminat studi Islam, Maktabah Syamilah telah
dikenal secara luas.Sesuai namanya, Maktabah Syamilah atau
perpustakaan komprehensif ini merupakan perangkat lunak
yang

mencakup

berbagai

kitab

dalam

bidang

kajian

Islam.Bahkan kitab-kitab yang ada di dalamnya bisa ditambah
sendiri atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.Maktabah
Syamilah ini memuat hampir semua kitab mu’tabarah dalam
kajian Islam klasik dan tersedia secara gratis. Program ini dapat
diunduh dari internet dengan alamat http://www.shamela.ws
atau dari situs http://www.almeshkat.net

Dalam panduan ini mengacu pada Maktabah Syamilah
versi versi 3.48. Panduan ini tentu tidak mencakup semua fitur
yang disediakan oleh Maktabah Syamilah, tetapi hanya fiturfitur dasar saja. Untuk mengeksplorasi fitur Maktabah Syamilah
secara

lengkap,

Anda

disarankan

membaca

help

yang

disediakan pada menu مساعده.
Oleh karena software ini menggunakan Bahasa Arab
sebagai bahasa antarmuka, maka penguasaan Bahasa Arab

akan sangat membantu. Untuk memulai Maktabah Syamilah,
Anda bisa mengakses dengan tekan pada menu yang tersedia:

Atau dengan tekan pada icon yang tersedia pada toolbar:
Berikut ini merupakan penjelasan beberapa icon:
Icon

Deskripsi
Membuka daftar kitab yang tersedia dalam
Maktabah Syamilah. Bisa juga diakses dengan
cara

mengtekan

Syamilah.

Di

gambar

bagian

muka

bawah

Maktabah

tersedia

kotak

pencarian nama kitab.
Membuka kitab versi

penuh. Sebuah kitab

biasanya ditampilkan dalam versi mini tatkala
ditampilkan dari menu hasil pencarian atau kitab
tafsir yang ditampilkan dari pilihan ayat al-Quran.
Ketika itu terjadi, tombol ini dapat membuat kitab
tersebut ditampilkan dalam versi penuh seolah
dibuka dari daftar kitab secara langsung.
Membuka dan menutup daftar indeks sebuah
kitab yang sedang dibuka.
Menutup sebuah kitab/layar yang sedang aktif.
Melakukan pencarian kata tertentu dari halaman
yang sedang aktif/terbuka.
Pencarian kata tertentu dalam al-Quran atau
pada kitab yang sedang dibuka (caranya akan
dibahas di bawah).

Pencarian kata kunci tertentu dari koleksi kitab
Maktabah Syamilah (caranya akan dibahas di
bawah).
Membuka

hasil

pencarian

terakhir.

Bila

sebelumnya Anda melakukan pencarian kata
kunci

tertentu,

maka

tombol

ini

berfungsi

menampilkan hasil pencarian tersebut tatkala
Maktabah Syamilah dihidupkan ulang.
Menampilkan

daftar

hasil

pencarian

yang

disimpan.
Navigasi halaman. Dari kanan ke kiri adalah:
halaman pertama, halaman berikutnya, halaman
sebelumnya, dan halaman terakhir.
Membuka panel al-Quran. Dari panel tersebut
Anda dapat membaca al-Quran pada bagian yang
Anda inginkan. Di panel bagian atas terdapat
daftar kitab tafsir yang terinstal dalam koleksi
Maktabah Syamilah Anda. Ketika membuka suatu
ayat tertentu kemudian salah satu judul kitab
tafsir tersebut ditekan, maka akan tampil tafsir
ayat yang dimaksud dalam tafsir tersebut dalam
versi tampilan mini.
Menampilkan syarah hadits yang sedang terbuka,
jika tersedia.
Manampilkan takhrij hadits. Hanya berlaku bagi
kitab yang didownload dari situs resminya dan
telah di link ke kitab syarahnya.
Menampilkan versi PDF dari kitab yang sedang
dibuka.

Hanya

berlaku

bagi

kitab

yang

didownload dari situs resminya dan telah di link
ke file versi PDF.

Membuka panel profil. Bila Anda mem-blok suatu
nama yang ada dalam sanad hadits kemudian
Anda meng-tekan tombol ini, maka akan muncul
profil nama tersebut dengan lengkap beserta
komentar pada ahli takhrij tentangnya.
Impor kitab ke dalam koleksi Maktabah Syamilah.
Digunakan untuk mengintegrasikan kitab baru
yang didapat dari teman atau didownload dari
internet ke dalam Maktabah Syamilah.
Menulis tahrir (koreksi)
Menulis

panel

Ghurfat

al-Tahakkum

yang

memungkinkan Anda mengatur konten Maktabah
Syamilah, semisal: menghapus kitab, merubah
kategori, dan pengaturan lain-lain.
Membuka panel pengarang. Untuk mengakses
data para penulis kitab yang ada dalam koleksi
Maktabah Syamilah.
Copy dan Paste. Untuk meng-copy teks tertentu,
menggunakan

tombol

ini

agar

rujukannya

disertakan dalam teks yang di-copy.
Ekspor kitab. Digunakan untuk meng-ekstrak
kitab yang menjadi koleksi Maktabah Syamilah ke
dalam format lain untuk dibagikan atau dicetak.
Format yang didukung antara lain: .bok, .txt, .doc,
dan .pdf
Kartu pustaka. Untuk menampilkan data kitab
yang terpilih/terbuka yang meliputi: informasi
pengarang,

jumlah

jilid,

penerbit,

tahun

penerbitan, dan keterangan lain seperti cocok
tidaknya kitab tersebut dengan versi aslinya/versi

cetaknya. Informasi seperti ini penting bagi Anda
yang berniat menjadikan Maktabah Syamilah
sebagai referensi karya ilmiah. Untuk standar
ilmiah, sebaiknya pilih kitab yang penyusun
halamannya sesuai dengan versi cetak.
Link

untuk

membuka

situs

(http://www.arrawdah.com/),

Ar-Rawdah

lembaga

yang

mensupport Maktabah Syamilah.
Setting

Maktabah

Syamilah.

Berisi

berbagai

pengaturan, seperti: pemilihan font, warna font,
warna layar, gambar latar belakang, dan lain-lain.
Live

update.

Digunakan

untuk

mengupdate

koleksi kitab Maktabah Syamilah

dari situs

resminya. Fitur ini hanya tersedia di versi 3 yang
terkoneksi dengan internet. Ketika diaktifkan,
akan muncul pilihan kitab-kitab baru yang belum
ada dalam koleksi Anda. Tandai/centang kitab
yang hendak didownload. Pada versi terbaru ini,
ketika Anda menjalankan Maktabah Syamilah dan
komputer Anda terhubunga dengan internet,
secara

otomatis

akan

ada

tawaran

untuk

mengunduh kitab-kitab baru yang tersedia.
Program Maktabah Syamilah ini memiliki banyak fasilitas,
antara lain:
AL-QUR’AN DAN TAFSIR
القران و تفسيره
Fungsi:


Menampilkan isi kitab al-Quran berharakat (bersyakal),
halaman demi halaman sesuai mushaf cetakan al-Madinah
al-Munawwarah. Selain itu, layar tersebut memungkinkan

untuk pindah pada halaman atau ayat pada surah tertentu.
Cara tersebut dengan tanda panah


.

Pencarian cepat dalam kitab al-Quran serta memudahkan
proses penampilan serta pengeditannya.



Menampilkan tafsir-tafsir ayat tertentu dari sejumlah kitab
tafsir yang ada untuk melakukan perbandingan.

Cara Menampilkan Layar:
Dari menu tekan tanda
Catatan:


Ketika membuka tampilan ayat tertentu, akan tampil di
atasnya daftar kitab-kitab tafsir. Ketika kursor kita letakkan
di satu ayat, lalu kita tekan kitab tafsir tertentu maka akan
tampil tafsir dari ayat tersebut. Misal: kita letakkan kursor
di atas ayat kesatu dari surah Al-Fatihah, lalu kita tekan
kitab tafsir yang Anda inginkan di ruang tafsir, maka akan
tampil tafsir ayat tersebut, misal Tafsir Al-Baidhawi seperti
yang di gambar.



Tanda

untuk

menampilkan

dan

menyembunyikan ayat di sela-sela membuka tafsir ayat
tertentu.



Tombol

untuk menampilkan tampilan penuh satu

tafsir dalam tampilan utama.


Untuk melakukan pencarian dalam al-Quran, pada menu
gunakan tombol

untuk menampilkan kotak dialog

pencarian sebagai berikut.

Isikan kalimat yang dicari, lalu tekan tombol pencarian, maka
akan tampil ayat yang dicari.
LAYAR MEMILIH KITAB
اختيار الكتاب
Fungsi:
Mencari kitab-kitab yang tersedia dan memudahkan dalam
melakukan hal-hal yang diperlukan seperti cara penampilan,
pencarian kitab, dan sebagainya.
Cara Menampilkan Layar:


Darimenu [ اختيار كتاب... ]ملفatau tekan ruang pada
halaman depan, maka akan tampil dialog berikut.



Ada dua cara untuk melakukan pencarian kitab. Tanda
[ ]مجموعاتuntuk pencarian sesuai kumpulan beberapa
kitab. Tanda [ أبجديا/ ]تصفةuntuk pencarian sesuai abjad.



Dengan meng-tekan tombol
berikut ini:

, akan tampil pilihan



Pilihan-pilihan tersebut untuk menampilkan catalog kitab,
lengkap dengan pengarangnya maupun yang simpel.



Kolom

bagian

bawah

untuk

mencari

kitab

dengan

menuliskan nama kitab yang dikehendaki.


Selanjutnya, tombol kiri-bawah untuk menampilkan catalog
dari kitab tertentu.



Ketika meng-tekan kanan mouse pada kitab tertentu akan
tampil beberapa pilihan sebagai berikut.

PENCARIAN
خيارات البحث
Fungsi:



Untuk mencari teks, judul buku, catatan pinggir, baik secara
tunggal maupun kolektif, dan secara pilihan alternative. Kita
juga bisa melakukan pencarian dengan kata kunci beragam.
Pencarian juga bisa dibatasi dalam kategori tertentu atau
kitab tertentu sesuai yang dibutuhkan. Dalam pencarian ini
Anda dapat menggunakan Boolean Operator AND [  ] وdan
OR [ ] او.



Tombol

digunakan untuk menyimpan pilihan kitab-

kitab yang kita masukkan dalam cakuan pencarian. Kalau
kita tekan kedua kalinya, maka akan muncul pilihan apakah
kitab baru yang dimasukkan dalam cakupan pencarian
ditambahkan pada data lama atau diganti dengan yang
baru.


Form

digunakan untuk mencari nama kitab

dalam kumpulan yang ditampilkan saat itu.


Tombol

bila ditekan, maka akan memulai pencarian.

Untuk panduan lengkapnya silahkan Anda tekan help yang
disediakan pada menu مساعدة.

