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ABSTRAKSI 
 

Pelajaran Alkitab atau firman Tuhan yang diberikan di sekolah minggu 
bertujuan untuk membentuk karakter Kristus dalam pribadi dan hati setiap anak yang 
tidak didapatkan pada pendidikan umum di sekolah. Pengajaran firman Tuhan dalam 
sekolah minggu dilakukan dengan berbagai metode, misalnya dengan menggunakan 
alat peraga (papan tulis dan gambar-gambar), drama, panggung boneka, kegiatan 
mewarnai, dan sebagainya. Penambahan metode baru dalam mengajar, yaitu dengan 
media aplikasi film animasi berbasis stop motion yang dapat dijalankan melalui 
media komputer dapat menjadi alternatif sebagai alat peraga. Aplikasi ini dapat 
membantu sebagai pembelajaran firman Tuhan, dimana anak-anak dapat belajar 
sekaligus bermain, sehingga anak-anak tertarik dan bersemangat untuk belajar firman 
Tuhan. Oleh karena sekolah minggu hanya satu kali dalam seminggu, orang tua dapat 
menambah waktu anak-anak untuk mempelajari firman Tuhan dengan memiliki 
aplikasi ini. 

Teori – teori yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu tentang stop 
motion sendiri, mainan lego yang digunakan sebagai pemain dalam film animasi, 
psikologi anak yang mempelajari tentang fisik, cara berpikir, dan menghadapi anak 
pada usia 3 – 5 tahun, yang merupakan target market pada pembuatan tugas akhir ini. 
Sebelum aplikasi dilakukan berbagai analisis kebutuhan sistem yang dibuat, yaitu 
analisis perilaku, cara mengajar, analisis tokoh Yunus, analisis kompetitor, analisis 
film animasi, analisis gambar, dan analisis stopmotion. 

Awal pembuatan tugas akhir ini yaitu dengan mendesain user interface, script, 
dan storyboard. Aplikasi dibuat dengan menggunakan software Adobe After Effect 
dan Adobe Premiere untuk pembuatan stopmotion, Adobe Illustrator CS5 untuk 
membuat dan mengedit gambar, Audacity untuk pembuatan suara, dan Adobe Flash 
CS5 untuk menggabungkan semua elemen – elemen yang sudah disebutkan 
sebelumnya. Aplikasi sudah melewati proses uji coba dan evaluasi dengan 
memberikan kuisioner pada anak atau murid sekolah minggu berumur 3 – 5 tahun, 
guru sekolah minggu, dan orang tua. Hasil uji coba menghasilkan hasil yang 
memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena anak dapat merasakan 
manfaat dari aplikasi ini sebagai sarana pembelajaran firman Tuhan yang menarik. 
Aplikasi ini telah berhasil dibuat yang berfungsi sebagai salah satu media 
penyampaian atau alat peraga untuk pembelajaran firman Tuhan. Aplikasi ini 
membantu guru sekolah minggu bercerita, juga orang tua dapat kembali mengulang 
di rumah apa yang sudah diajarkan di sekolah minggu.  
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