
 

 

ABSTRAKSI 
 

 Situs jejaring merupakan media komunikasi yang banyak disukai 
masyarakat saat ini. Dengan situs ini seseorang mampu untuk berbagi sesuatu 
(update status), menambah teman, serta dapat berkomunikasi bersama – sama 
secara langsung (real time). Hampir semua situs jejaring memberikan fasilitas 
yang tidak jauh berbeda. Banyak kemudahan dan keuntungan yang didapat oleh 
pengguna situs jejaring, salah satunya memudahkan kita untuk berinteraksi 
dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Selain itu, dengan adanya situs 
jejaring ini penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat serta dapat 
diakses dimanapun dan kapanpun. 
 

Gereja “X” merupakan sebuah gereja yang berlokasi di Bandung, Jawa 
Barat. Saat ini Gereja “X” telah mempunyai banyak cabang yang tersebar di 
Indonesia, salah satunya di Surabaya. Permasalahan yang dihadapi oleh Gereja 
“X” adalah mengenai penyebaran informasi gereja yang masih dilakukan secara 
manual, jarangnya komunikasi yang dilakukan antar anggota gereja yang satu 
dengan anggota gereja lain dikarenakan kesibukan yang dimiliki oleh masing – 
masing anggota dan sulitnya mengundang anggota gereja untuk ikut dalam suatu 
acara gereja bersama.  

 
Dengan adanya permasalahan yang terjadi, sangatlah diperlukan sebuah 

sistem untuk membantu mempererat hubungan antara anggota gereja. Untuk itu 
dibuatlah situs jejaring komunitas gereja yang bertujuan mempermudah petugas 
administrasi dan anggota gereja berinteraksi dan berkomunikasi di dalamnya 
tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Aplikasi yang dibuat nantinya akan 
ditambahkan beberapa fasilitas – fasilitas yang diharapkan membantu petugas 
administrasi dan anggota gereja dapat saling berkomunikasi dengan baik. 

 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

situs jejaring komunitas gereja ‘x’ ini telah memenuhi apa yang diharapkan. Situs 
ini dapat membantu administrator membuat informasi gereja terbaru dan 
membantu anggota gereja untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota 
gereja lainnya dengan mudah dan cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Saran 
yang diberikan untuk pengembangan situs ini adalah penambahan hak akses 
anggota dan pengembangan ke arah mobile device sehingga anggota dapat 
mengakses situs ini dimanapun tanpa menggunakan media komputer. 
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