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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 pPendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini dapat dirasakan hampir di seluruh aspek 

kehidupan, termasuk di bidang teologi. Penggunaan teknologi informasi dalam 

bidang teologi sudah dapat dirasakan dengan tersedianya aplikasi Alkitab 

elektronik. Alkitab elektronik ini mempunyai fitur yang membantu pengguna 

dalam mencari ayat yang diinginkan, membandingan ayat Alkitab dengan 

beberapa bahasa lain, dan memberikan penjelasan informasi Alkitab yang lebih 

detail dari beberapa referensi Alkitab. Tetapi untuk mempelajari sejarah-sejarah 

yang ada di Alkitab, aplikasi Alkitab elektronik belum dapat menanganinya, 

karena aplikasi tersebut hanya membantu pengguna dalam membaca Alkitab 

melalui media elektronik yaitu komputer dan bukan menjelaskan mengenai suatu 

hubungan orang dengan peristiwa tertentu.  

Sejauh ini sudah ada yang pernah membuat aplikasi untuk mempelajari 

peristiwa-peristiwa sejarah itu, namun data yang disajikan masih bersifat statis 

dan tidak bisa ditambahkan [8]. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan sistem 

untuk fitur penambahan data tersebut. Dengan melihat kebutuhan tersebut, maka 

diperlukan juga aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk mempelajari 

sejarah yang banyak tercatat di dalam kitab-kitab sejarah pada masa Perjanjian 

Lama lebih mendalam dengan cara yang lebih praktis dan efisien, terutama untuk 

mempelajari peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang hidup dalam periode yang 

sama di dalam Alkitab.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Saat ini cara untuk mempelajari peristiwa-peristiwa dalam Alkitab hanya 

dengan membaca dan meneliti peristiwa yang terjadi. Hal ini dikarenakan belum 

adanya suatu aplikasi yang mendukung seseorang untuk mempelajari peristiwa-

peristiwa dan orang-orang  yang hidup pada jaman yang sama di dalam Alkitab. 

Oleh karena itu untuk memudahkan orang yang ingin mempelajari hal tersebut 

dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk mencari 

informasi tentang peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang hidup pada jaman 

yang sama di dalam Alkitab. 

Aplikasi pembelajaran Alkitab ini akan dibuat untuk memudahkan 

pengguna yang tertarik untuk mempelajari Alkitab. Misalnya ada orang yang 

ingin mempelajari mengenai Raja Yosia. Melalui aplikasi ini diharapkan agar 

orang tersebut dapat mengetahui informasi yang dia inginkan, misalkan kapan 

Raja Yosia menjadi raja, siapa nabi yang hidup di jaman itu, atau peristiwa apa 

saja yang dialami oleh Raja Yosia. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu ditentukan beberapa batasan yang digunakan 

sebagai acuan agar penelitian pada tugas akhir ini lebih terarah. Adapun batasan 

yang digunakan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dibuat dengan mengunakan basis data MySql dan 

VB.NET. 

2. Pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Windows 7 sebagai 

sistem operasinya. 

3. Pengetahuan mengenai kerajaan Israel dan Yehuda sejak terpecah 

menjadi dua sampai ke zaman pembuangan termasuk di dalamnya 
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adalah informasi mengenai raja, imam, dan nabi yang hidup di masa 

tertentu, dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terlibat dengan orang-

orang tersebut antara tahun 931-586 BC. 

4. Pengetahuan mengenai orang-orang yang hidup pada satu jaman.  

5. Perhitungan perkiraan tahun peristiwa menggunakan tahun awal dan 

akhir memerintah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang sebuah 

aplikasi pembelajaran alkitab yang berkaitan dengan orang-orang dan peristiwa-

peristiwa dengan fasilitas penambahan data. Aplikasi ini menyajikan informasi 

secara lebih integratif, di mana terlihat adanya kesatuan yang menghubungkan 

beberapa data yang ada. 

Pengembangan aplikasi ini ditujukan untuk membantu memberikan 

informasi tentang hubungan orang-orang dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang 

terdapat di dalam Alkitab. Aplikasi digunakan oleh para pembelajar Alkitab untuk 

mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa serta orang-orang semasa di 

dalam Alkitab dan pembelajar diberikan kemungkinan untuk menambah 

informasi. 

  

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan pada tugas akhir ini, yaitu: 

1. Studi pustaka 

Pada metode ini dilakukan pencarian dan pengumpulan informasi yang 

berhubungan dengan pembelajaran Alkitab. 
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2. Analisis dan perencanaan 

Pada tahap ini, dilakukan analisis sistem yang sudah ada dan 

perencanaan agar kekurangan yang ada di aplikasi pembelajaran 

Alkitab sebelumnya bisa ditingkatkan. 

3. Perancangan 

Tahap ini dilakukan dengan merancang sebuah aplikasi yang mampu 

untuk membantu pembelajaran Alkitab. 

4. Pengujian 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi  yang sudah jadi 

dapat berjalalan sesuai harapan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan Tugas Akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang pemilihan topik yang 

dibahas pada Tugas Akhir ini, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang dipakai untuk 

menunjang penelitian Tugas Akhir. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem yang akan dibuat 

yang mencakup analisis sistem saat ini, perancangan data, strategi akses 

informasi, dan perancangan sistem secara umum yang digunakan pada 

aplikasi ini. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas implementasi rancangan sistem dan penjelasan 

dari aplikasi ini, beserta dengan penjelasan mengenai pengujian dan 

analisis dari hasil pengujian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari laporan Tugas 

Akhir. Selain itu bab ini juga berisi saran untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 

  




