
 
 

 

 

MEDIA INFORMASI GEREJA HKBP SEMARANG 
BARAT BERBASIS WEBSITE 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan Program Studi Teknik Informatika dan Komputer  

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

Oleh 

Lilis Maria Gohanna Silalahi 

5302412066 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2017 

 



ii 
 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

  



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN; 

yang menaruh harapannya pada TUHAN. 

(Yeremia 17 : 7) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Untuk bapak, mamak dan adik-adik tercinta; Lely, Gading dan Philip. 

 

  



vi 
 

ABSTRAK 

 

Silalahi, Lilis Maria Gohanna. 2017. Media Informasi Gereja HKBP Semarang 

Barat Berbasis Website. Drs. Yohanes Primadiyono, M.T., Drs. Sutarno, M.T., 

Skripsi, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer,S1, Jurusan Teknik 

Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

 

Media informasi yang masih menggunakan kertas menjadikan penyebaran 

informasi di Gereja HKBP Semarang Barat mengalami kesenjangan. Oleh sebab 

itu diperlukan media untuk mempermudah dan mempercepat proses informasi. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membuat media informasi 

berbasis website yang dapat membantu jemaat mengakses informasi gereja 

dimana saja dan kapan saja melalui komputer ataupun telepon seluler. 

Media informasi ini dibuat menggunakan metode pengembangan 

perangkat lunak waterfall yang terdiri dari analisis, desain, kode, tes dan 

debugging yang diimplementasikan dengan bahasa pemograman PHP dan 

MySQL dengan menggunakan CMS WordPress. Pengujian yang dilakukan 

terhadap media ini yaitu penggujian blackbox, pengujian kinerja sistem dan 

pengujian angket kuesioner. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa media 

informasi berbasis website dapat diakses secara online melalui browser pada 

komputer maupun telepon seluler sehingga mampu membantu jemaat 

memperoleh informasi kegiatan pelayanan gereja. Website dapat berfungsi dengan 

baik dan layak digunakan sebagai media informasi. Media ini perlu 

pengembangan menggunakan android pada penelitian di masa mendatang. 

 

Kata Kunci : Media Informasi, Website. 

 

  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Media Informasi Gereja HKBP 

Semarang Barat Berbasis Website” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan 

Komputer di Universitas Negeri Semarang yang terlaksana dengan lancar. 

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Nur Qudus, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik. 

2. Dr.-Ing.Dhidik Prastiyanto, S.T.,M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro. 

3. Drs. Yohanes Primadiyono, M.T. dan Drs. Sutarno, M.T. selaku Dosen 

Pembimbing. 

4. Dr.-Ing Dhidik Prastiyanto S.T., M.T. selaku Dosen Wali. 

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang. 

6. Ayah saya Benny Silalahi, Ibu saya Herlina Sianipar dan adik-adik saya, Lely 

Suryani Silalahi, Pieter Gading Silalahi dan Philip Marlin Silalahi 

7. Jemaat HKBP Semarang Barat Ressort Semarang, terkhusus teman-teman 

Naposobulung. 

8. Teman-teman S1 PTIK Rombel 2 Angkatan 2012. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. 

Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan. 

Semarang,    Februari 2017. 

Penulis 

 

  



viii 
 

DAFTAR ISI 

   Halaman 

HALAMAN JUDUL .....................................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................  iii 

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH ...............................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...............................................................................  v 

ABSTRAK ...................................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ...............................................................................................  vii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL .......................................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................  1 

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................  1 

1.2. Identifikasi Masalah..............................................................................................  3 

1.3. Batasan Masalah ...................................................................................................  3 

1.4. Rumusan Masalah .................................................................................................  4 

1.5. Tujuan Penelitian ..................................................................................................  4 

1.6. Manfaat Penelitian ................................................................................................  5 

1.7. Sistematika Penulisan ...........................................................................................  5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .......................................................................................  7 

2.1. Media Informasi....................................................................................................  7 

2.2. Gereja HKBP Semarang Barat ...........................................................................  10 

2.3. Website ................................................................................................................  15 

2.4. Pengertian DBMS ...............................................................................................  22 

2.5. Metode Waterfall ................................................................................................  27 

2.6. WordPress ...........................................................................................................  30 

2.7. Skala Likert .........................................................................................................  32 

2.8. Penelitian yang Relevan .....................................................................................  36 

2.9. Kerangka Berpikir ..............................................................................................  39 

 



ix 
 

BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................................  40 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .............................................................................  40 

3.2. Metode Pengembangan Website .........................................................................  40 

3.2.1. Analisis Kebutuhan Sistem .......................................................................  41 

3.2.2. Desain Perangkat Lunak............................................................................  44 

3.2.3. Pengkodean ...............................................................................................  47 

3.2.4. Penerapan dan Pengujian Program ............................................................  47 

3.3. Teknik Analisis Data ..........................................................................................  54 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................  56 

4.1. Hasil Penelitian ...................................................................................................  56 

4.1.1. Antarmuka Halaman Utama ......................................................................  56 

4.1.2. Antarmuka Halaman Profil .......................................................................  57 

4.1.3. Antarmuka Halaman Warta Jemaat...........................................................  58 

4.1.4. Antarmuka Halaman Sub Menu Dewan....................................................  59 

4.1.5. Antarmuka Halaman Sub Menu Berita .....................................................  61 

4.1.6. Antarmuka Halaman Kategorial................................................................  64 

4.2. Hasil Pengujian Website .....................................................................................  66 

4.2.1. Hasil Pengujian Black Box ........................................................................  66 

4.2.2. Hasil Pengujian Kinerja Sistem.................................................................  74 

4.2.3. Hasil Pengujian Angket Kuesioner ...........................................................  75 

4.3. Pembahasan ........................................................................................................  75 

4.3.1. Pengujian Black Box..................................................................................  75 

4.3.2. Pengujian Kinerja Sistem ..........................................................................  76 

4.3.3. Pengujian Respon Pengguna .....................................................................  80 

BAB V PENUTUP ......................................................................................................  88 

5.1. Kesimpulan .........................................................................................................  88 

5.2. Saran ...................................................................................................................  88 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................  92 

LAMPIRAN ................................................................................................................  93 

 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1. Statistik data jemaat Gereja HKBP Semarang Barat ..................................................  15 

Tabel 2.2. Contoh Skala Likert Bentuk Check List ......................................................................  34 

Tabel 3.1. Pendefinisian Aktor.....................................................................................................  44 

Tabel 3.2. Skenario Pengujian Black Box ....................................................................................  49 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Jemaat .........................................................................................  51 

Tabel 3.4. Instrumen Responden ..................................................................................................  52 

Tabel 3.5. Kriteria Interval Persentase .........................................................................................  53 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Black Box ..........................................................................................  67 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Angket Kuesioner .............................................................................  75 

Tabel 4.3. Pengujian Yslow .........................................................................................................  76 

Tabel 4.4. Hasil Angket Kuesioner Responden ...........................................................................  80 

 

  



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1. Logo Gereja HKBP .................................................................................................  13 

Gambar 2.2. Siklus Pengolahan Data ...........................................................................................  24 

Gambar 2.3. Tahapan Metode Waterfall ......................................................................................  29 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir ...................................................................................................  39 

Gambar 3.1. Metode Sekuensial Linier .......................................................................................  41 

Gambar 3.2. Tahapan Penelitian ..................................................................................................  41 

Gambar 3.3. Use Case Diagram ..................................................................................................  45 

Gambar 3.4. Desain Struktur Link Website ..................................................................................  46 

Gambar 3.5. Desin Interface (Antarmuka) Website .....................................................................  46 

Gambar 3.6. Pengujian Black Box................................................................................................  49 

Gambar 4.1. Antarmuka Halaman Utama ....................................................................................  56 

Gambar 4.2. Antarmuka Halaman Profil .....................................................................................  57 

Gambar 4.3. Antarmuka Halaman Warta Jemaat.........................................................................  58 

Gambar 4.4. Antarmuka Halaman Dewan Diakonia ...................................................................  59 

Gambar 4.5. Antarmuka Halaman Dewan Marturia ....................................................................  60 

Gambar 4.6. Antarmuka Halaman Dewan Koinonia ...................................................................  61 

Gambar 4.7. Antarmuka Halaman Berita .....................................................................................  62 

Gambar 4.8. Antarmuka Halaman Buletin ...................................................................................  63 

Gambar 4.9. Antarmuka Halaman Galeri ....................................................................................  63 

Gambar 4.10. Antarmuka Halaman Kategorial Sekolah Minggu ................................................  64 

Gambar 4.11. Antarmuka Halaman Kategorial Remaja dan Naposobulung ...............................  65 

Gambar 4.12. Antarmuka Halaman Kategorial Ama dan Ina ......................................................  66 

Gambar 4.13. Hasil Pengujian Yslow ..........................................................................................  74 

Gambar 4.14. Hasil Pengujian Free Speed Test ...........................................................................  74 

Gambar 4.14. Hasil Pengujian Pingdom Tools ............................................................................  75 

 

 

  



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lembar Angket untuk Jemaat Gereja HKBP Semarang Barat ................................  90 

 

 

  



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gereja HKBP Semarang Barat adalah salah satu gereja suku Batak di 

Semarang. Gereja HKBP Semarang Barat belum memiliki media penyampaian 

informasi secara online, sehingga orang Suku Batak perantau yang baru pertama 

kali ke Semarang tidak mengetahui informasi jadwal ibadah Minggu dan jadwal 

kegiatan pelayanan lainnya. Hal ini terbukti dari seringnya jadwal ibadah 

ditanyakan melalui akun media sosial milik pribadi jemaat atau pemuda gereja. 

Informasi jadwal ibadah dan pelayanan di Gereja HKBP Semarang Barat hanya 

disampaikan melalui warta jemaat. 

Warta jemaat adalah kertas yang berisikan informasi gereja meliputi tata 

ibadah, jadwal pelayanan, pemberitahuan, ulang tahun kelahiran dan pernikahan, 

jadwal bacaan, statistik mingguan, berita keuangan dan topik doa syafaat dalam 

kurun waktu satu minggu. Warta jemaat disediakan setiap hari Minggu di pintu 

masuk gereja. Jemaat yang hadir dapat mengambil kertas warta jemaat yang 

disediakan.di pintu masuk gereja. Yang menjadi permasalahan adalah setelah 

ibadah, kebanyakan jemaat tidak menyimpan kertas warta jemaat. Jika jemaat 

tidak hadir di gereja maka jemaat tidak mengetahui informasi yang terdapat pada 

warta jemaat. Oleh karena itu, penulis memiliki gagasan untuk membuat media 

informasi berbasis website di Gereja HKBP Semarang Barat. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan media informasi 

berbasis website di antaranya penelitian Alfred Yulius Arthadi Putra, dkk. dalam 
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jurnal Perancangan Website Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) Jemaat Sola 

Gratia menyimpulkan bahwa perancangan informasi berbasis website bertujuan 

untuk memberikan kemudahan bagi organisasi gereja dalam mengolah data serta 

memberikan penyajian informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. Penelitian 

Yenni Lilis Sulistyaningrum dalam jurnal skripsi Pembuatan Media Informasi 

Sarana Umum di Kota Depok menyimpulkan bahwa media perangkat lunak dapat 

dijadikan sebagai media alternatif, selain media lainnya dengan persentase 

kelayakan sebesar 80%. Penelitian “Sistem Informasi Pengolahan Data Jemaat 

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Yogyakarta Berbasis Web” yang 

dilakukan oleh Volvo Sihombing, disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Pengolahan Data Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan Yogyakarta dapat 

memberikan kemudahan dalam pendataan jemaat, konseling dan kegiatan jemaat 

yang ada di gereja HKBP dengan menggunakan aplikasi ini. Menurut Angga Rio 

Pratama dalam penelitiannya “Analisis dan Perancangan Media Informasi Gereja 

Pantekosta di Gesing Kandangan Temanggung”, kelebihan media 

terkomputerisasi dibandingkan media yang ada saat ini (manual) adalah 

memudahkan pengolahan data, pencatatan data, menyajikan informasi yang cepat, 

tepat waktu dan akurat, semua data tersimpan dan terorganisir dengan rapi dalam 

database satu aplikasi dan semua aktivitas media dapat termonitor dengan baik 

dan aman. Berdasarkan hal tersebut, Gereja HKBP Semarang Barat membutuhkan 

media informasi berbasis website dan bisa diakses secara online untuk efisiensi 

dan keefektivan jemaat dalam perolehan informasi.  

Website merupakan salah satu media informasi yang terus dikembangkan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi di segala bidang kehidupan. Dengan 
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adanya website, penyebaran informasi lebih merata. Media informasi Gereja 

HKBP Semarang Barat berbasis website ini diharapkan dapat memperbaharui 

media infomasi manual dalam bentuk hardcopy.  Penyimpanan data yang baik dan 

rapi juga akan membuat pencarian data menjadi lebih mudah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang media informasi gereja berbasis website agar 

dapat membantu efisiensi kerja dan jemaat dapat mengakses informasi gereja 

dimana saja dan kapan saja melalui komputer ataupun telepon seluler mereka.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Jemaat memperoleh informasi hanya melalui kertas warta jemaat yang 

dibagikan setiap hari Minggu.  

2. Data gereja dan jemaat disimpan secara hardcopy sehingga saat ada data yang 

diperlukan, membutuhkan waktu lama untuk mencarinya. 

3. Belum adanya media informasi di Gereja HKBP Semarang Barat yang 

memungkinkan jemaat memperoleh informasi secara mobile. 

4. Gereja HKBP Semarang Barat berada di Kota Semarang yang merupakan kota 

metropolitan dan mempunyai banyak perantau. Orang Suku Batak yang 

singgah ke Semarang saat ingin beribadah, tidak mengetahui adanya gereja 

HKBP karena tidak ada informasi yang tersedia di internet. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak meluas, maka penulis memberikan 

batas masalah sebagai berikut : 
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1. Media informasi ini hanya diterapkan pada Gereja HKBP Semarang Barat. 

2. Media informasi ini akan menyajikan informasi jemaat, kegiatan pelayanan 

gereja, data statistik ibadah dan warta jemaat. 

3. Website tidak menyajikan data keuangan gereja dan data gaji pelayan dan 

penatua. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengatasi keterbatasan penyampaian informasi yang berkenaan 

dengan jemaat dan kegiatan pelayanan di Gereja HKBP Semarang Barat? 

2. Bagaimana membuat media informasi Gereja HKBP Semarang Barat berbasis 

website. 

3. Bagaimana menguji performa media informasi Gereja HKBP Semarang Barat 

berbasis website. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui cara mengatasi keterbatasan penyampaian informasi yang 

berkenaan dengan jemaat dan kegiatan pelayanan di Gereja HKBP Semarang 

Barat. 

2. Mengetahui cara membuat media informasi Gereja HKBP Semarang Barat 

berbasis website. 
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4. Mengetahui cara menguji performa media informasi Gereja HKBP Semarang 

Barat berbasis website. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian dan penerapan media informasi gereja 

HKBP Semarang Barat berbasis website diharapkan memliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dan menambah 

pengetahuan bagi penulis tentang pembuatan media informasi berbasis website 

menggunakan CMS WordPress. 

2. Dalam khasanah ilmu dapat menambah referensi mengenai pembuatan media 

informasi gereja menggunakan CMS WordPress bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian di masa mendatang. 

3. Bermanfaat bagi Gereja HKBP Semarang Barat untuk memudahkan perolehan 

infromasi secara digital dengan adanya media informasi berbasis website. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, penulis 

menjabarkan sistem menjadi penulisan lima BAB. Berikut uraian sistematika 

penulisan : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas pengantar terhadap masalah-masalah yang akan 

dibahas meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, 
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Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang akan menguraikan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini, seperti pengertian Media Informasi, WordPress, 

Website, Gereja HKBP Semarang Barat, dan teori-teori lainnya yang mendukung 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan metode yang akan digunakan dalam menyusun 

skripsi, yaitu metode pengembangan perangkat lunak dengan sekuensi linier 

diawali dengan analisi, desan, perngkodean dan diakhiri dengan pengujian website 

dengan menggunakan metode pengujian blackbox dan angket kuesioner. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi penyajian data hasil penelitian serta pembahasan 

penelitian yang meliputi tampilan dan kemampuan website. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah diterangkan 

dan diuraikan dari bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Informasi  

Media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang berarti perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. 

National Education Asociation (NEA) mendefinisikan media adalah sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi 

perangkat kerasnya. Menurut Asociation of Education Comunication Technology 

(AECT), media adalah segala bentuk saluran yang dipergunakan untuk proses 

penyaluran pesan. Jenis media secara umum dapat dibagi menjadi : 

1. Media audio, yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat pesan 

yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan non-verbal. 

Pesan verbal audio yakni bahasa lisan atau kata-kata, dan pesan non-verbal 

audio adalah seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti gerutuan, gumam, 

musik, dan lain-lain.   

2. Media Visual, yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Jenis 

media ini adalah media cetak-verbal, media cetak-grafis, dan media visual non-

cetak. Pertama, media visual-verbal adalah media visual yang memuat pesan 

verbal (pesan linguistik berbentuk tulisan). Kedua, media visual non-verbal-

grafis adalah media visual yang memuat pesan  non-verbal yakni berupa 
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simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis, seperti gambar (sketsa, lukisan 

dan foto), grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media visual non-verbal 

tiga dimensi adalah media visual yang memiliki tiga dimensi, berupa model, 

seperti miniatur, mock up, specimen, dan diorama. 

3. Media Audio Visual, Media audio visual yaitu media yang melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Sifat pesan yang 

dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang 

terdengar layaknya media visual juga pesan verbal yang terdengar layaknya 

media audio diatas. Pesan visual yang terdengar dan terlihat itu dapat disajikan 

melalui program audio visual seperti film dokumenter, film drama, dan lain-

lain. 

Menurut Gordon B. Davis (1991 : 28), informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Pengertian informasi menurut 

Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Media Informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

yang menerimanya.” (2005 : 8) Wikipedia medefinisikan informasi adalah pesan 

(ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari 

symbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa informasi adalah 

data yang telah diolah sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat dan berguna. 

Informasi sangat beragam, baik dalam jenis, tingkatan maupun bentuknya. 

Manfaat infomasi bagi setiap orang berbeda-beda. Adapun manfaat dari informasi 

menurut Sutanta (2003) adalah : 
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1. Menambah pengetahuan. Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi 

penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung 

proses pengambilan keputusan. 

2. Mengurangi ketidakpastian karena apa yang terjadi dapat diketahui 

sebelumnya, sehingga kemungkinan menghindari keraguan padasaat 

pengambilan keputusan. 

3. Mengurangi resiko kegagalan. Adanya informasi akan mengurangi resiko 

kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, 

sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan 

pengambilan keputusan yang tepat. 

4. Menguranggi keanekaragaman yang tidak diperlukan. 

5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menenttukan 

pencapaian, sasaran dan tujuan. 

Media informasi menurut Gagne dan Briggs (2002) adalah “alat yang secara 

fisik dipergunakan untuk menyampaikan isi materi antara lain yaitu buku, tape-

recorder, kaset, video kamera, film, foto, gambar, grafik, televisi dan komputer”. 

Media informasi dapat disimpulkan sebagai alat untuk mengumpulkan dan 

menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat 

bagi penerima informasi, adapun penjelasan Sobur (2006) media informasi adalah 

“alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual”. Media informasi dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok, yaitu: 
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1. Media lini atas, merupakan media yang tidak langsung bersentuhan dengan 

target audien serta jumlahnya terbatas tetapi jangkauan targetnya luas. 

Contohnya seperti iklan televisi, iklan radio dan billboard. 

2. Media lini bawah, suatu media iklan yang tidak disampaikan atau disiarkan 

melalui media massa serta jangkauan target hanya berfokus pada satu titik atau 

daerah. Contohnya adalah brosur, poster, sign system, dan sebagainya. 

3. Media cetak, yaitu suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk 

menginformasikan suatu hal atau masalah dalam bentuk cetak. Contoh media 

cetak adalah buku, koran, majalah, pamflet, spanduk. 

4. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau 

elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini 

merupakan kontras dari media statis, terutama media cetak, yang meskipun 

sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk 

diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik bagi pennguna umum 

antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia dan 

konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital. 

Contohnya adalah kamera, handphone dan internet. 

 

2.2 Gereja HKBP Semarang Barat 

Gereja adalah Gereja berasal dari bahasa Portugis: igreja, yang berasal dari 

bahasa Yunani: εκκλησία (ekklêsia) yang berarti dipanggil keluar (ek= keluar; 

klesia dari kata kaleo= memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari 

dunia memiliki beberapa arti: 
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1. Arti pertama ialah 'umat', atau lebih tepat, 'persekutuan' orang Kristen. Arti ini 

diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama 

bukanlah sebuah gedung. 

2. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. 

Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat 

rekreasi. 

3. Arti ketiga ialah mazhab (aliran) atau denominasi dalam agama Kristen. 

Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan lain-lain. 

4. Arti keempat ialah lembaga (administratif) daripada sebuah mazhab Kristen. 

Contoh kalimat “Gereja menentang perang Irak”. 

5. Arti terakhir dan juga arti umum adalah sebuah “rumah ibadah” umat Kristen, 

di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang. 

Gereja (untuk arti yang pertama) terbentuk 50 hari setelah kebangkitan 

Yesus Kristus pada hari raya Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus yang dijanjikan 

Allah diberikan kepada semua yang percaya pada Yesus Kristus. 

Huria Kristen Batak Protestan (disingkat HKBP) adalah gereja yang 

beraliran Kristen Protestan terbesar di kalangan masyarakat Batak, bahkan juga di 

antara gereja-gereja aliran protestan yang ada di Indonesia, dan menjadikannya 

pula organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul 'Ulama (NU) 

dan Muhammadiyah. Gereja ini tumbuh dari misi RMG (Rheinische 

Missionsgesellschaft) dari Jerman dan resmi berdiri pada Senin, 7 Oktober 1861. 

HKBP memiliki jemaat sekitar 4,5 juta anggota di seluruh Indonesia. HKBP juga 

mempunyai beberapa gereja di luar negeri, seperti di Singapura, Kuala Lumpur, 

Los Angeles, New York dan di negara bagian Colorado. Sejak pertama kali 
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berdiri, HKBP berkantor pusat di Pearaja, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera 

Utara. Kompleks perkantoran HKBP, pusat administrasi organisasi HKBP, berada 

dalam area lebih kurang 20 hektar. Di kompleks ini juga Ephorus sebagai 

pimpinan tertinggi HKBP berkantor. HKBP adalah anggota Persekutuan Gereja-

gereja di Indonesia (PGI), anggota Dewan Gereja-gereja Asia (CCA) dan anggota 

Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD). Sebagai gereja yang berasaskan ajaran 

Lutheran, HKBP juga menjadi anggota dari Federasi Lutheran se-Dunia (Lutheran 

World Federation) yang berpusat di Jenewa, Swiss. 

HKBP ditata mengikuti media keuskupan, mirip dengan Gereja-gereja yang 

menganut media episkopal seperti Gereja Katolik Roma, Gereja Anglikan, Gereja 

Methodis, dll. Pimpinan tertingginya disebut Ephorus. Ephorus HKBP yang 

pertama adalah Dr. I.L. Nommensen. Ephorus dibantu oleh seorang Sekretaris 

Jenderal dan sejumlah Kepala Departemen. Di bawahnya adalah praeses yang 

memimpin distrik-distrik gereja, sementara di bawah distrik terdapatresort yang 

dipimpin oleh pendeta resort, dan di tingkat yang paling bawah adalah jemaat 

individual yang dipimpin oleh pendeta. Saat ini HKPB mempunyai 26 praeses di 

seluruh Indonesia. Dalam pelayanannya, seorang pendeta HKBP biasanya dibantu 

oleh Guru Huria, sementara ada pula jabatan lain yaitu Bibelvrouw dan diakones. 

Sampai April 2012, HKBP mempunyai 1.519 Pendera, 175 Calon Pendeta, 428 

Guru Jemaat, 36 Calon Guru jemaat, 408 Bibelvrouw, 43 Calon Bibelvrouw, 284 

Diakones dan 29 Calon Diakones. Keseluruhan pelayan dan calon pelayan 

berjumlah 2.922 orang. Pada tahun 2016 jabatan Ephorus HKBP dipegang oleh 

Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A. yang mulai melayani tahun 2012-2016. 
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Gambar 2.1 Logo Gereja HKBP 

HKBP Semarang Barat adalah gereja HKBP yang berada di Distrik XVIII 

JabarTengDIY, Ressort Semarang. dibawah pimpinan Pdt. D. Siregar, S.Th. 

sebagai praeses dan Pdt. Sarman Naibaho, S.Th., M.M. sebagai pendeta ressort. 

Gereja HKBP Semarang Barat beralamat di Jalan Pamularsih No. 110, Kelurahan 

Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

Gereja HKBP Semarang Barat memiliki dua sektor yaitu sektor barat dan sektor 

timur dengan total 120 keluarga. 

HKBP Ressort Semarang (Semarang Barat dan Kaliwungu) berpisah dari 

HKBP Ressort Jawa Tengah, kemudian diresmikan menjadi Ressort Persiapan 

sekaligus meresmikan HKBP Kaliwungu-Kendal menjadi Huria. Pada tanggal 30 

Oktober 2011 diresmikan HKBP Ressort Semarang dengan Sabungan HKBP 

Semarang Barat dan pagarannya HKBP Kaliwungu-Kendal. Setelah pelayanan 

berjalan sekian lama, disusul dengan pembukaan Pos Pelayanan di luar Kabupaten 

Kendal – Semarang, yaitu di Kabupaten Pati, tetapi tidak berjalan. Melalui Amang 

St. Y. Siahaan (Parhalado HKBP Pondok Bambu Jakarta) dibuka Pos Pelayanan 

di Kudus pada tanggal 23 Juli 2015. Huria HKBP Semarang Barat menjadi 

sabungan di Ressort yang bertempat di Kota Semarang. Gereja inilah yang 

memegang tanggung jawab di ressort ini. Gereja berterimakasih untuk partisipasi 
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seluruh jemaat dan parhalado melaksanakan semua pelayanan di Ressort 

Semarang, meskipun jumlah jemaat hanya 95 KK. Penatua atau parhalado yang 

melayani di HKBP Semarang Barat : 

1. Pdt. Sarman Naibaho, S.Th., M.M. 

Jabatan : Pendeta Ressort dan Pimpinan Jemaat 

2. St. Ir. M. Sitorus 

Jabatan : Parartaon 

3. St. R.P. Saragi, S.H., M.Kn. 

Jabatan : Bendahara 

4. St. P.Siburian 

Jabatan : Sekretaris 

5. St. E.M. Lumbangaol, S.E., S.H., M.Hum. 

Jabatan : Ketua Dewan Koinonia 

6. St. J. Tambunan 

Jabatan : Anggota Dewan Koinonia 

7. St. E. Aritonang 

Jabatan : Ketua Dewan Marturia 

8. St. D. br. Sidauruk 

Jabatan : Ketua Dewan Diakonia 

9. St. R. br. Sitorus 

Jabatan : Anggota Dewan Diakonia 

10. St. Z.A. Simanjuntak 

Jabatan : Pel. Bendahara Ressort 
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11. CSt. D. Rajagukguk 

Jabatan : Calon Sintua 

HKBP Semarang Barat memiliki dua huria pagaran, yaitu HKBP 

Kaliwungu-Kendal dan Pos Pelayanan HKBP Kudus. Statistik jemaat HKBP 

Semarang Barat tahun 2016 : 

Tabel 2.1 Statistik Data Jemaat HKBP Semarang Barat 

Taon Ripe Ama Ina Naposo Dakdanak Jiwa 

Baoa Borua Baoa Borua 

2016 120 105 116 31 37 58 71 418 

 

2.3 Website 

Rahmat Hidayat (2010:2) menyatakan bahwa “Website atau situs dapat 

diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara dana tau 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman”. Hubungan antara satu halaman 

web dengan halaman web lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang 

dijadikan media penghubung disebut hypertext. 
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2.3.1  Jenis-Jenis Website 

Seiringan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, 

website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Web dikelompokkan 

berdasarkan fungsi, sifat atau style dan bahasa pemograman yang digunakan. 

1. Jenis-jenis web berdasarkan sifat atau style-nya : 

a. Website Dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan content 

atau isi yang berubah-ubah setiap saat. Bahasa pemograman yang digunakan 

antara lain PHP, ASP, .NET dan memanfaatkan database MySQL atau MS 

SQL. Misalnya website www.detik.com, www.polinpdg.ac.id, dan lain-lain. 

b. Website statis, merupakan website yang isinya sangat jarang diubah. Bahasa 

pemograman yang digunakan adalah HTML dan belum memanfaatkan 

database. Misalnya, website profil organisasi. 

2. Jenis-jenis web berdasarkan fungsinya : 

a. Personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

b. Commercial website, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang 

bersifat bisnis. 

c. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, 

pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna. 

d. Non-Profit Organization website, dimiliki oleh organisasi yang bersifat non-

profit atau tidak bersifat bisnis. 
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2.3.2 Komponen Website 

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum 

dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam world 

wide web pada internet. Untuk membuat sebuah website dibutuhkan komponen 

sebagai berikut : 

1. Domain 

Domain adalah alamat sebuah website yang digunakan untuk mengakses 

sebuah website dengan cara mengetikkannya di browser yang ada di perangkat 

yang terkoneksi ke internet. Contoh domain adalah www.kompasiana.com. 

Beberapa contoh ekstensi belakang domain adalah .com, .net, .org, .biz, .info, 

.asia, .tv, .in, .us, .co.id, .web.id, .co.uk, .xxx. Domain sifatnya sewa minimal 

satu tahun dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu Rupiah tergantung 

dari ekstensi domain yang dipilih. Domain memberikan kemudahan pengguna 

internet untuk melakukan akses ke server dan memudahkan mengingat server 

yang dikunjungi dibandingkan harus mengingat sederetan angka-angka IP 

Address. Domain memiliki beberapa level, yaitu: 

a. Top Level Domain adalah deretan kata dibelakang nama domain 

seperti:.com (dotcommercial).net (dotnetwork).org (dotorganization).edu 

(doteducation).gov (dotgoverment).mil (dotmilitary).info (dotinfo)dll. Ada 

dua macam Top Level Domain, yaitu Global Top Level Domain (gTLD) 

dan Country Code Top Level Domain (ccTLD). gTLD adalah seperti yang 

pada di list diatas dan ccTLD adalah TLD yang diperuntukkan untuk 

masing-masing negara, seperti Indonesia dengan kode ID (co.id, net.id, 

or.id, web.id dst) atau Malaysia dengan kode MY (com.my, net.my, dst). 
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b. Second Level Domain (SLD) adalah nama domain yang didaftarkan.  

c. Third Level Domain adalah nama setelah Second Level Domain. Misalnya 

nama domain adalah domainku.com, maka dapat ditambahkan nama lain 

sebelum domainku, yaitu mail.domainku.com atau estrex.domainku.com. 

 

2. Hosting  

Hosting adalah space harddisk dalam komputer server yang digunakan 

untuk penyimpanan database, email dan file web. Ada banyak spesifikasi 

hosting, tetapi beberapa yang penting adalah: 

a. Space / kapasitas hosting, adalah besarnya data yang bisa ditaruh di hosting. 

Ukurannya adalah Megabytes, Gigabytes, Terabytes. 

b. Bandwidth atau besarnya kuota transfer data per bulan. Ukurannya adalah 

Megabytes/bulan, Gigabytes/bulan, Gigabytes/bulan. Bandwidth ini direset 

ke nol tiap bulannya. 

c. Jumlah database, menentukannya banyaknya database yang bisa ditaruh di 

hosting. 

d. Jumlah addon domain: Banyaknya domain lain yang bisa ditambahkan ke 

hosting.  

e. Jumlah akun email. 

 

3. Server Web 

Server web atau peladen web dapat merujuk baik pada perangkat keras 

ataupun perangkat lunak yang menyediakan layanan akses kepada pengguna 

melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS atas berkas-berkas yang 
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terdapat pada suatu situs web dalam layanan ke pengguna dengan 

menggunakan aplikasi tertentu seperti peramban web. 

Penggunaan paling umum server web adalah untuk menempatkan situs 

web, namun pada prakteknya penggunaannya diperluas sebagai tempat 

peyimpanan data ataupun untuk menjalankan sejumlah aplikasi kelas bisnis. 

Fungsi utama sebuah server web adalah untuk mentransfer berkas atas 

permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. 

Disebabkan sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas teks, gambar, video, 

dan lainnya pemanfaatan server web berfungsi pula untuk mentransfer seluruh 

aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web yang terkait; termasuk di 

dalamnya teks, gambar, video, atau lainnya. Pemanfaatan server web saat ini 

tidak terbatas hanya untuk publikasi situs web dalam World Wide Web, pada 

prakteknya server web banyak pula digunakan dalam perangkat-perangkat 

keras lain seperti printer, router, kamera web yang menyediakan akses layanan 

http dalam jaringan lokal yang ditujukan untuk menyediakan perangkat 

manajemen serta mempermudah peninjauan atas perangkat keras tersebut. 

 

4. Data center 

Data center adalah suatu fasilitas tempat yang digunakan untuk 

meletakkan media komputer beserta komponen-komponennya, media ini 

meliputi media komunikasi dan penyimpanan data. Keberadaan data center 

sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan bisnis, karena memiliki banyak 

manfaat untuk kinerja sebuah perusahaan yang profesional. Keberadaan data 

center akan sangat besar manfaatnya manakala ada hal tak terduga yang 
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melanda sebuah perusahaan. Berdasarkan fungsinya, data center dibagi 

menjadi 2 kategori umum yaitu: 

a. Internet Data center, hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan 

Internet saja, biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau 

perusahaan yang memiliki model bisnis berdasarkan pada internet 

commerce. 

b. Corporate/Enterprise Data center, mendukung semua fungsi yang 

memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan Internet, 

intranet, dan keduanya. 

Komponen data center beserta fungsinya, yaitu : 

1) Daya (Power Capacity) 

2) Bertanggung jawab untuk mendistribusikan kekuatan untuk peralatan listrik 

/ elektronik. 

3) Pendingin (Cooling Capacity) 

4) Mendinginkan mesin agar mesin tidak terlalu panas. 

5) Kabel (Cabling) 

6) Digunakan untuk menyambungkan/menghubungkan setiap komponen. 

7) Temperatur dan kontrol kelembapan (Temperature and humidity control) 

8) Menyesuaikan suhu yang tepat dan kontrol kelembaban, built-in filter udara 

dan mampu dipantau dari jarak jauh dengan peralatan yang sesuai. 

9) Media pengaman kebakaran (Fire and smoke system) 

10) Mempekerjakan sampling udara terus menerus dan mendeteksi partikel 

yang dipancarkan selama tahap awal kebakaran. 

11) Keamanan fisik (Physical security) 
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Digunakan sebagai pelindung untuk melindungi kontak fisik dari luar, 

seperti benturan,dll. 

12) Ruang rak dan lantai (Rack space and raised floor) 

13) Rak digunakan untuk penyimpanan server di data center dan untuk 

pemanfaatan ruang yang lebih baik. Kebanyakan data center memiliki lantai 

terangkat. Bertujuan untuk memberikan ruang tambahan di bawah untuk 

pemasangan kabel dan tujuan ventilasi. 

 

5. CPanel 

Cpanel adalah kontrol panel terproteksi. Fasilitas ini memudahkan 

pemilik account hosting untuk mengatur seluruh fasilitas web hosting yang 

dimilikinya. Untuk masuk perlu username dan password. Informasi alamat 

akses Cpanel dan login ada dalam email aktivasi hosting. Cpanel sendiri 

ditampilkan dalam format web base, yang berarti bisa kita akses melalui 

browser internet, seperti Opera, Google Chrome, dll. Fungsi Cpanel adalah 

sebagai jembatan perintah-perintah teknis ke program-program pendukung 

website yang berada di web server. Program pendukung website misalnya 

database MySQL, Apache/LiteSpeed, PHP, dll. Karena fungsinya sebagai 

jembatan, maka web designer bisa mengelola kebutuhan website, beberapa 

diataranya adalah: 

1. Membuat atau menghapus alamat email 

2. Menciptakan email forwarder 

3. Membuat atau menghapus nama/user database MySQL 

4. Upload file-file website dan database 



22 
 

 
 

5. Mengatur konfigurasi PHP 

6. Melihat statistik pengunjung website 

7. Konfigurasi keamanan (security) folder/website 

8. Pengaturan sub domain/parkir domain dan tambahan domain (addon 

domain) 

9. Install instan script website, misal WordPress, joomla, dll.  

Cpanel didesain sebagai dedikasi server atau virtual private server. Versi 

terbaru Cpanel mendukung instalasi pada CentOS, Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL), dan CloudLinux. Dan cPanel 11.30 adalah versi terakhir untuk 

mendukung FreeBSD. Selain Cpanel ada juga kontrol panel website merk lain 

seperti Plesk, Webmin, Direct Admin, dll. 

 

2.4. Pengertian Data, Basis Data dan Database Management System (DBMS) 

Berikut adalah pengertian dan definisi data, basis data dan database 

management system (DBMS). 

2.4.1 Data 

Bambang Wahyudi (2003 : 2) dalam bukunya Pengantar Struktur Data dan 

Algoritma, perkataan data diambil dari bahasa Inggris yang berarti fakta bermakna 

plural (banyak), sedangkan datum bermakna single (tunggal). Makna kata data 

bagi manusia adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia dari 

rangsangan – rangsangan yang ada di sekitarnya, baik tersurat maupun tersirat. 

Menurut Jeffery L. Whitten (2004) data adalah sebuah sumber yang harus 

dikontrol dan dikelola menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat. 

Sedangkan data di komputer secara umum dapat didefenisikan sebagai bahan  
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keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam 

sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, 

tindakan atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau 

tersimpan sebagai file dalam basis data. Data akan menjadi bahan dalam seuatu 

proses pengolahan data. Oleh karenanya, suatu data belum dapat diartikan dalam 

banyak hal sebelum diolah dan diproses lebih lanjut. Proses pengolahan data 

terbagi menjadi tiga tahapan, yang disebut dengan siklus pengolahan data (Data 

Processing Cycle) yaitu :  

1. Tahapan input  

Sebuah proses pemasukan data ke dalam komputer lewat media input                             

(input devices).  

2. Tahapan processing  

Sebuah proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh 

alat pemroses (process devices) yang dapat berupa proses perhitungan, 

pengendalian, atau pencarian distorage.  

3. Tahapan output  

Sebuah proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat 

output (output devices) yang berupa informasi. 

 

 

Gambar 2.2. Siklus Pengolahan Data 

 

2.4.2 Basis Data 

INPUT PROCESSING OUTPUT 
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Menurut Connolly dan Begg (2002 : 14), basis data adalah sekumpulan 

koleksi data yang berhubungan secara logikal, dan sebuah deskripsi dari data 

tersebut, didesain untuk menemukan keperluan informasi pada sebuah 

perusahaan. Menurut James A. O’Brien (2005 : 211), basis data adalah kumpulan 

terintegrasi dari elemen data yang secara logika saling berhubungan. Menurut 

Whitten (2004 : 548), basis data adalah kumpulan file yang saling terkait. Menurut 

Fathansyah (2004 : 7), basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, relasi 

antar data, dan objektifnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka basis data adalah kumpulan 

data yang saling berhubungan secara logikal yang dapat digunakan untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan pada sebuah organisasi atau perusahaan. 

 

2.4.3 Database Management System (DBMS)   

Database Management System adalah sebuah perangkat lunak yang 

memungkinkan pengguna mendefinisi, membentuk dan mengatur basis data dan 

yang mengendalikan akses ke basis data. DBMS berinteraksi dengan pengguna 

aplikasi program dan basis data (Connolly & Begg, 2002 : 16). DBMS 

menyediakan fasilitas:  

1. Data definiton language (DDL), yang berguna untuk menspesifikasikan tipe 

data, struktur dan constraint data. Semua spesifikasi disimpan di dalam basis 

data.  

2. Data manipulation language (DML), yang berguna untuk memberikan fasilitas 

query data.  

3. Pengendalian akses basis data, antara lain mengontrol: 
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a. Keamanan media, mencegah user yang tidak memiliki hak akses untuk  

mengakses basis data.  

b. Integritas media.  

c. Pengendalian share data.  

d. Backup dan recovery system.  

e. Katalog deskripsi data dalam basis data, terdiri dari deskripsi data yang 

berada dalam basis data.  

4. Mekanisme view, yang berfungsi menampilkan kepada pengguna data yang 

diperlukan dan digunakan saja. 

 

2.4.4 Komponen DBMS 

Dalam pembuatan DBMS diperlukan beberapa komponen penyusun. Ada 

lima komponen DBMS yaitu (Connolly & Begg, 2002 : 18) : 

1. Hardware (Perangkat Keras)  

DBMS dan aplikasi membutuhkan perangkat keras untuk dapat berjalan. 

Perangkat kerasnya dapat berupa satu personal computer, satu mainframe, 

maupun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. 

2. Software (Perangkat Lunak)  

Komponen dari perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak DBMS itu 

sendiri dan  program aplikasi, bersama dengan media aplikasi, termasuk 

perangkat lunak jaringan jika DBMS digunakan melalui jaringan. 

3. Data  

Data pada sebuah media basis data baik itu single-user system maupun 

multi-user system harus terintegrasi dan dapat digunakan bersama.  
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4. Prosedur 

Instruksi dan aturan yang harus disertakan dalam mendesain dan 

menggunakan data dalam basis data dan DBMS. 

5. Manusia 

a. Data Adminstrator, seseorang yang berwenang untuk membuat 

keputusan strategis dan kebijakan mengenai data yang ada.  

b. Database Administrator, menyediakan dukungan teknis untuk 

implementasi keputusan tersebut, dan bertanggung jawab atas 

keseluruhan kontrol media pada level teknis.  

c. Database Designer, ada dua tipe dari basis data designer yaitu:  

1) Logical Database Designer, tugasnya berhubungan dengan   

mengidentifikasi   data, relasi antar data, dan batasan pada data yang 

akan disimpan dalam basis data.  

2) Physical Database Designer, bertugas untuk memutuskan bagaimana 

desain  logikal basis data direalisasikan.  

d. Application Programmer, bertanggung jawab untuk membuat aplikasi 

basis data dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada. 

e. End User yang terdiri dari naive, yaitu pengguna yang tidak perlu tahu 

mengenai basis data dan  DBMS dan shopisticated, yaitu pengguna yang 

familiar dengan struktur basis data dan  DBMS     

 

2.5 Metode Waterfall 

Metode waterfall merupakan urutan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

dalam pengembangan sistem mulai dari penentuan masalah, analisis kebutuhan, 
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perancangan implementasi, integrase, pengujian sistem, penerapan dan 

pemeliharaan. Menurut Pressman (2010 : 29), waterfall adalah model klasik yang 

bersifat sistematis dan berurutan dalam pembangunan perangkat lunak. Kadir 

(2003), secara garis besar metode waterfall mempunyai tahapan sebagai berikut : 

1. Analisa Kebutuhan       

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data 

dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-

tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen user requirment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan 

dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan 

menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa 

pemrogram. 

2. Desain Sistem 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram 

hubungan entitas (entity relationship diagram) serta struktur dan bahasan data. 

3. Penulisan Kode Program      

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang 

akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang 

merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam 
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artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah 

dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

 

4. Pengujian Program        

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya 

sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian 

dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik 

dan sempurna.  

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan       

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau 

sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan 

fungsional.  
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Gambar 2.3. Tahapan metode waterfall 

Metode pengembangan waterfall mempunyai keunggulan dalam 

membangun dan mengembangkan suatu sistem, antara lain: 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya secara 

bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus 

terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya, jadi 

setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 

Dalam proses membangun dan mengembangkan suatu sistem, metode 

waterfall mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat 

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk.. 

2. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal 

pengembangan. 

3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat 

mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 

2.6. WordPress 

WordPress adalah sebuah aplikasi open source yang sangat popular 

digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemograman 

php dan basis data. Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai 

CMS (Content Management System) karena kemampuannya untuk dimodifikasi 

dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. WordPress menyediakan dua 

alamat yang berbeda, yaitu WordPress.com dan WordPress.org. WordPress.com 
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merupakan situs layanan blog yang menggunakan mesin WordPress yang 

didirikan oleh perusahaan Automattic. Pengguna tidak perlu melakukan instalasi 

atau konfigurasi yang cukup sulit. Tetapi pengguna tidak dapat mengubah 

template standar yang sudah disediakan dan tidak dapat mendambahkan asesori 

apapun selain yang sudah disediakan. WordPress.org merupakan wilayah 

pengembang. Di alamat ini dapat diunduh aplikasi beserta  seluruh berkas CMS 

WordPress. Keunggulan dari WordPress adalah sebagai berikut : 

1. Berbasis open source. 

Pengguna dapat melihat dan memperoleh source code penyusun perangkat 

lunak WordPress secara bebas, sehingga pengguna tingkat lanjut yang 

memiliki kemampuan pemograman dapat melakukan modifikasi dan 

mengembangkan sendiri program WordPress sesuai keinginan. 

2. Gratis. 

Untuk mendapatkan perangkat lunak WordPress hanya perlu mengunduh dari 

situsnya tanpa dipungut biaya. 

3. Template mudah di modifikasi. 

Template atau desain tampilannya mudah dimodifikasi sesuai keinginan 

pengguna sehingga apabila pengguna memiliki pengetahuan html yang 

memadai, maka pengguna dapat berkreasi. 

4. Jika pengguna sebelumnya telah memiliki blog tidak berbayar, seperti blogger, 

LiveJournal atau TypePad, pengguna dapat mengimpor isi blog tersebut ke 

alamat hosting blog pribadi yang menggunakan perangkat lunak WordPress. 

5. Tersedia banyak plugin yang selalu berkembang. 

6. Selain pengguna yang banyak, WordPress memiliki banyak komunitas. 
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7. Kemampuan untuk memunculkan XML, XHTML dan CSS standar. 

8. Tersedia struktur permalink yang memungkinkan mesin pencari mengenali 

struktur blog dengan baik. 

9. Mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. 

10. Memiliki fasilitas Trackback dan Pingback yang dapat melakukan otomatis 

Ping (RPC Ping) ke berbagai mesin pencari dan web directory, sehingga 

website yang dibuat dengan WordPress akan lebih cepat terindeks pada 

mesin pencari. 

11. Fasilitas format teks dan gaya teks yang cukup lengkap. 

12. Halaman statis. 

13. Mempunyai kemampuan optimalisasi yang baik pada mesin pencari (Search 

Engine Optimizer). 

14. Pengoperasian mudah. 

Penggunaan Bahasa Indonesia menempati peringkat ke-empat sebagai 

bahasa terbanyak yang digunakan di platform penerbitan konten internet 

WordPress. Hingga Mei 2013, sebanyak 3,5 persen konten yang ada di WordPress 

ditulis dalam bahasa Indonesia. Peringkat pertama; bahasa Inggris mendominasi 

dengan 66 persen, lalu diiikuti bahasa Spanyol sebesar 8,7 persen, dan bahasa 

Portugis 6,5 persen. Pada Januari 2010, WordPress merekam tingkat kunjungan 

ke situs WordPress di beberapa negara.
 
Posisi nomor satu masih ditempati oleh 

Amerika dengan jumlah pengunjung halaman yang unik dengan 91.984.365, 

disusul dengan Brasil 22.379.967, Inggris dengan jumlah 13.593.967 dan Kanada 

dengan jumlah 10.896.310.  
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2.7 Skala Likert 

Skala Likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap atau respon 

seseorang terhadap suatu objek. Pengungkapan sikap dengan menggunakan skala 

Likert sangat popular di kalangan para ahli psikologi sosial dan para peneliti. Hal 

ini dikarenakan selain praktis, skala Likert yang dirancang dengan baik pada 

umumnya memiliki reliabilitas yang memuaskan. (Risnita, 2012:86) 

Menurut Sugiyono (2009: 93) menyatakan skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian. 

Dengan skala Likert, maka variable yang diukur akan dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat postif sampai sangat negative yang dapat berupa kata-kata 

antara lain: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor, misalnya : 

1. Setuju/selalu/sangat positif diberi skor    5 

2. Setuju/sering/positif diberi skor     4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor   3 

4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/ negatif diberi skor  2 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor   1 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist atau pilihan ganda. 
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2.7.1 Skala Likert Bentuk Checklist 

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan 

memberi tanda centang (�) pada kolom yang tersedia. 

Tabel 2.2. Contoh Skala Likert Bentuk Check List 

No Pernyataan Jawaban 

SS ST RG TS STS 

1.  Prosedur kerja yang baru 

itu akan segera diterapkan 

di perusahaan anda. 

 �    

2.  …………………      

 

SS = Sangat Setuju  diberi skor 5 

ST = Setuju   diberi skor 4 

RG = Ragu-ragu   diberi skor 3 

TS = Tidak Setuju   diberi skor 2 

STS = Sangat Tidak Setuju  diberi skor 1 

Kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrument 

tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara 

random. Dari 100 pegawai setelah dilakukan analisis misalnya: 25 orang 

menjawab STS, 40 orang menjawab ST, 5 orang menjawab RG, 20 orang 

menjawab TS dan 10 orang menjawab STS. Berdasarkan data tersebut 65 

orang (40+25) atau 65% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi 

kesimpulannya mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. 

Data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata 

jawaban berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut. 

Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab SS = 25 x 5 = 125 
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Jumlah skor untuk 40 orang yang menjawab SS = 40 x 4 = 160 

Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab SS = 5   x 3 =   15 

Jumlah skor untuk 20 orang yang menjawab SS = 20 x 2 =   40 

Jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab SS = 10 x 1 =   10 

Jumlah total       = 350 

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 5 x 100 = 500 (seandainya 

semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian = 350. Jadi 

berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap metode kerja baru itu = 

(350 : 500) x 100 % = 70% dari yang diharapkan. 

 

2.7.2 Skala Likert Bentuk Pilihan Ganda 

Berilah salah satu jawaban terhadap penyataan berikut sesuai dengan 

pendapat anda, dengan cara memberi tanda lingkaran pada nomor jawaban 

yang tersedia. 

Prosedur kerja yang baru akan diterapkan di lembaga anda? 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

Dengan bentuk pilihan ganda itu, maka jawaban dapat diletakkan pada 

tempat yang berbeda-beda. Dalam penyusunan instrumen untuk variabel 

tertenteu, sebaiknya butir-butir pertanyaan dibuat dalam bentuk kalimat positif, 
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netral atau negative, sehingga responden dapat menjawab dengan serius dan 

konsisten. Dengan demikian maka kecenderungan repsonden untuk menjawab 

pada kolom tertentu dari bentuk checklist dapat dikurangi. Dengan model ini 

juga responden akan selalu membaca perntanyaan setiap item instrumen dan 

juga jawabannya. Pada bentuk checklist, sering jawaban tidak dibaca karena 

letak jawaban sudah menentu. Bentuk checklist didapat keuntungan dalam hal 

ini singkat dalam pembuatannya, hemat kertas, mudah mentabulasikan data, 

dan secara visual lebih menarik. Data yang diperoleh dari skala tersebut adalah 

berupa data interval. 

 

2.8 Penelitian yang Relevan 

Sari Selvina Djami, M.A. Ineke Pakareng, M.Kom, dan Michael Bazaleel, 

M.Cs. dalam penelitiannya “Perancangan dan Implementasi Media Informasi 

Gereja Berbasis Web (Studi Kasus : Gereja Kristen Sumba Waingapu)” 

disimpulkan bahwa sistem dapat memberikan informasi berupa informasi individu 

jemaat, majelis, pendeta, surat atestasi masuk/keluar, surat baptis/sidi, kegiatan 

gereja, jadwal Kebaktian Pendalaman Alkitab, informasi kegiatan gereja, laporan 

data usia jemaat berdasarkan kelompok umur wilayah serta laporan keluarga 

berdasarkan wilayah yang disajikan dalam bentuk grafik. Aplikasi yang dihasilkan 

tersebut dapat digunakan sebagai media informasi di GKS Waingapu. 

Penelitian “Sistem Informasi Pengolahan Data Jemaat Gereja Huria Kristen 

Batak Protestan (HKBP) Yogyakarta Berbasis Web” yang dilakukan oleh Volvo 

Sihombing, disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Gereja 

Huria Kristen Batak Protestan adalah pendataan semua anggota jemaat HKBP, 
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konseling jemaat dan kegiatan-kegiatan yang ada didalam gereja HKBP itu 

sendiri. Permasalahan selanjutnya adalah apabila jemaat yang masuk dan keluar 

kesekretariatan lebih mudah untuk melihat data-data jemaat tersebut. Sistem 

Informasi Pengolahan Data Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan 

Yogyakarta dapat memberikan kemudahan dalam pendataan jemaat, konseling 

dan kegiatan jemaat yang ada di gereja HKBP dengan menggunakan aplikasi ini. 

Jemaat dapat konseling apabila sudah terdaftar sebagai jemaat HKBP Yogyakarta. 

Skripsi dengan Judul Sistem Informasi Pengolahan Data Jemaat Gereja Huria 

Kristen Batak Protestan Yogyakarta ini menampilkan informasi jemaat, kegiatan 

jemaat, jadwal ibadah, pengurus, Konseling, Profil dan sejarah gereja HKBP. 

Menurut Angga Rio Pratama dalam penelitiannya “Analisis dan 

Perancangan Media Informasi Gereja Pantekosta di Gesing Kandangan 

Temanggung”, proses pengolahan data yang berjalan selama ini masih 

menggunakan cara manual dan belum adanya program khusus untuk mengolah 

data pelayanan dan informasi mengenai data  jemaat di gereja. Misalnya saja 

kerumitan dalam pencarian data, kesalahan-kesalahan pencatatan data yang 

membutuhkan waktu perbaikan cukup lama, semua itu sangat perlu dibenahi. 

Oleh karena itu media manual saat ini perlu dikembangkan menjadi media 

terkomputerisasi. Adapun kelebihan media terkomputerisasi dibandingkan media 

yang ada saat ini (manual) adalah memudahkan pengolahan data, pencatatan data, 

menyajikan informasi yang cepat, tepat waktu dan akurat, semua data tersimpan 

dan terorganisir dengan rapi dalam database satu aplikasi dan semua aktivitas 

media dapat termonitor dengan baik dan aman. 
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Indah, Ika Nur dan Lies Yulianto (2011) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pembuatan Website Sebagai Sarana Promosi Produk Kelompok Pidra Desa 

Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Pada penelitian ini penulis 

membuat website sebagai sarana promosi produk pada kelompok Partisipatory 

Integrated Development In Rainfed Areas (PIDRA). Pembuatan website  ini 

menggunakan WordPress untuk mempermudah dalam mengatur konten serta 

template  atau tema seperti yang diinginkan. Terdapat halaman agenda yang berisi 

berita seluruh kegiatan yang dapat diperbaharui oleh admin. Penulis juga 

membuat halaman pemesanan produk yang langsung terhubung dengan database 

server. Penggunaan WordPress dalam pembuatan website ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam mendesain tampilan serta pengelolaan konten website agar 

produk yang dipromosikan nilai jualnya meningkat. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam 

perancangan media informasi, penulis melakukan penelitian mengenai pembuatan 

website yang berisi penyajian informasi di Gereja HKBP Semarang Barat. 

Perbedaan penelitian ini dari yang terdahulu adalah website dibangun 

menggunakan WordPress untuk memudahkan mengatur konten serta mengatur 

desain tampilan agar lebih menarik dan dinamis. Metode pembuatan website 

menggunakan waterfall model. Pengujian website menggunakan blackbox test 

yang menguji fungsionalitas dari web tersebut. Media informasi berbasis website 

ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jemaat dalam memperoleh informasi 

yang  dapat diakses di manapun dan kapanpun sehingga dapat memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Website Gereja HKBP Semarang Barat dibuat menggunakan metode 

waterfall, di mana metode ini merupakan pembuatan website secara terstruktur 

dan berurutan. Adapun kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan, media 

informasi Gereja HKBP Semarang Barat berbasis website dibuat menggunakan 

metode pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang terdiri dari analisis, 

desain, pengkodean dan pengujian yang dapat diakses secara online. Hal ini sesuai 

dengan hasil yang didapatkan dari pengujian black box dan pengujian kinerja 

sistem berjalan dengan baik dan uji respon pengguna yang menyatakan bahwa 

website sangat baik sebagai media informasi di Gereja HKBP Semarang Barat. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media informasi Gereja HKBP 

Semarang Barat layak digunakan untuk mengatasi keterbatasan penyampaian 

informasi yang berkenaan dengan jemaat dan kegiatan pelayanan di Gereja HKBP 

Semarang Barat. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat 

diajukan saran-saran dalam pengembangan sistem lebih lanjut yaitu seiring 

berkembangnya jaman, perlu adanya inovasi media informasi berbasis android 

yang berupa aplikasi dan dapat diunduh pada telepon seluler. 
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