
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 Pada bab ini, peneliti akan menguraikan dan menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, setelah itu mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan menyajikan 

sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Sekolah minggu di GBI Jel merupakan salah satu lembaga yang 

memberikan pembelajaran iman Kristen kepada anak-anak. Anak-anak berkumpul 

setiap minggu untuk mendapatkan pendidikan iman yang diberikan melalui 

Firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru yang mengajar di sekolah minggu. 

Dalam pembelajaran, guru biasanya menggunakan metode bercerita sesuai dengan 

cerita yang diambil dari Alkitab. Setelah bercerita, guru akan mengambil 

kesimpulan dan memperjelas materi cerita dengan menggunakan aktivitas, tetapi 

aktivitas yang dilakukan hanya seputar aktivitas pekerjaan tangan (prakarya).  

Sejak tahun 2018, sekolah minggu GBI Basilea menggunakan kurikulum 

Benih Iman yang dikeluarkan oleh Departemen Pemuda dan Anak (DPA) GBI. 

Bahan ajar adalah buku yang sudah berisi materi untuk 4 tahun. Tujuan kurikulum 

ini adalah memberikan pengajaran Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai 

dengan perjanjian baru dilengkapi dengan aktivitas sekolah minggu. Visi gereja 

GBI Basilea sendiri yaitu menjadi gereja yang memiliki karakter Kristus dan 

menjadi dampak bagi setiap orang. Berdasarkan visi di atas, maka dibuatlah 

sebuah pedoman khusus untuk sekolah minggu untuk pembelajaran iman kepada 



anak-anak namun tetap mengambil cerita-cerita Alkitab di dalam kurikulum benih 

iman. Anak-anak diharapkan dapat menerapkan karakter Kristus dalam kehidupan 

sehari-hari dan menjadi dampak bagi orang lain. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran iman ini, terdapat fenomena yang terjadi 

di kelas kecil anak usia 7-8 tahun yaitu rendahnya pemahaman anak-anak di kelas 

mengenai materi yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Hal ini ditandai 

dengan ketidakmampuan anak menjelaskan mengenai materi yang diajarkan 

ketika anak ditanya kembali mengenai pelajaran hari itu. Pada sebuah wawancara 

dengan para siswa setelah selesai mengikuti pembelajaran, peneliti yang juga 

adalah guru kelas bertanya kepada siswa mengenai materi yang diajarkan, 

beberapa siswa tidak menjawab inti pembelajaran pada saat itu, tetapi 

menjelaskan  mengenai aktivitas yang siswa kerjakan. Pada waktu itu guru yang 

mengajar adalah guru partner dari peneliti yang mengajar mengenai kasih dan 

memberikan aktivitas membuat kantong permen dari kain flanel berbentuk hati 

dan meminta anak-anak untuk menghias kantong dengan bentuk hati tersebut. 

Siswa kemudian bercerita tentang kantong tersebut dan yang lain menambahkan 

cerita dengan bersemangat tentang kantong hati tersebut yang diisi uang jajan. 

Pada pembelajaran, pemahaman anak terhadap konsep esensial sangat 

penting. Pemahaman akan membuat siswa menempatkan konsep tersebut dalam 

memori jangka panjang dan dapat menggunakannya pada tingkatan yang lebih 

tinggi. Benyamin S. Bloom (dalam Santrock 2011, 8) menyatakan tentang 

pemahaman sebagai salah satu level dari domain kognitif. Pemahaman merupakan 

kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah diketahui 

atau diperoleh dengan kata-kata sendiri. Tanpa pemahaman konsep yang kuat 



maka seseorang mungkin akan mengalami kegagalan untuk menyelesaikan atau 

menjawab persoalan dalam peristiwa sehari-hari.  

Fenomena lain yang ditemukan adalah para siswa di kelas kecil tersebut 

menunjukkan motivasi yang kurang dalam mengikuti pembelajaran. Di tengah 

waktu pelajaran dan saat materi disampaikan, ada anak yang pergi keluar dan 

membeli makanan, ada yang bercerita dengan temannya dan tidak terlihat 

bersemangat mendengar cerita Alkitab, dan dua sampai tiga anak mengambil 

posisi tidur-tiduran saat mendengar cerita dan membaca Alkitab. Pada saat 

aktivitas dilakukan beberapa anak tidak melakukannya sampai selesai dan 

mengatakan alasan seperti lelah atau ingin bermain.  

Motivasi merupakan salah satu faktor  diantara berbagai faktor yang 

mempengaruhi belajar, motivasi sering dianggap sebagai salah satu faktor yang 

cukup dominan. (Khodijah 2018, 149). Motivasi adalah kehendak atau keinginan 

yang sangat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku dan bertindak. 

(Feriyanto dkk 2015, 73). Khodijah (2018) menyatakan bahwa setiap aktivitas 

manusia pada dasarnya dilandasi oleh adanya dorongan untuk mencapai tujuan,  

dan inilah yang disebut motivasi.  Seorang anak didik bukan tidak dapat 

menyelesaikan sesuatu atau bukan tidak mampu untuk mencapai hasil belajar 

yang baik, tetapi kadang siswa tidak memiliki kemauan yang kuat terhadap 

pekerjaan tersebut.  

Dampak dari adanya pemahaman yang lemah terhadap materi yang 

diajarkan dan motivasi belajar siswa yang rendah adalah anak tidak mampu 

menjadi pelaku firman Tuhan dan akhirnya tidak akan berdampak bagi orang lain 

dan tidak ada kontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Hal ini juga akan 



berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Dari tujuan 

pembelajaran yang tidak tercapai, akhirnya mempengaruhi keberhasilan kelas 

sekolah minggu untuk mencapai visi yang telah ditentukan oleh gereja lokal. 

Dengan menyadari adanya gap ini pada pembelajaran iman Kristen di GBI 

Jel, maka tentu saja masalah ini harus diselesaikan. Untuk memperbaiki masalah 

yang dihadapi di atas dan untuk meningkatkan pemahaman serta motivasi siswa, 

maka penulis akan melakukan sebuah penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan sebuah model pembelajaran berbasis konteks dimana pembelajaran 

akan menghadirkan konteks kehidupan sehari-hari.  

Pendekatan contextual teaching and learning (CTL) adalah suatu 

pendekatan pengajaran yang yang menciptakan kondisi alamiah dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengalami langsung apa yang akan dipelajari  

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. (Daryanto 2018, 160). 

Pendekatan ini digunakan karena karena pembelajaran yang berorientasi pada 

target penguasaan materi saja hanya berhasil dalam kompetisi "mengingat" jangka 

pendek, tetapi gagal membekali anak memecahkan masalah dalam kehidupan 

jangka panjang.Selain itu belajar akan lebih bermakna apabila anak mengalami 

langsung yang dipelajarinya dan bukan hanya mengetahuinya. (Aqil 2015, 1).  

CTL secara garis besar dalam pelaksanaannya akan berfokus pada 

komponen-komponen yaitu, menyajikan pembelajaran dalam konteks sehari-hari, 

menciptakan masyarakat belajar yaitu membentuk kelompok-kelompok belajar, 

menyajikan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk 

belajar mandiri, kritis dan kreatif, serta memberikan penilaian yang autentik. 

Diharapkan setelah penerapan pendekatan ini dilakukan, maka terjadi perubahan 



dan peningkatan motivasi belajar dan pemahaman siswa sehingga tujuan 

pembelajaran iman Kristen dapat tercapai.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan sebelumnya pada latar 

belakang masalah maka terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu 

rendahnya pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan dan rendahnya 

motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran.  

1.3 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan masalah yang dikemukakan pada identifikasi masalah di 

atas, maka penelitian ini dibatasi pada motivasi belajar dan pemahaman siswa. 

Tindakan penelitian akan dikenakan kepada anak berusia 7-8 tahun di GBI 

Basilea Jembatan Lima Jakarta dan difokuskan hanya pada pendekatan 

pembelajaran berbasis konteks (CTL). 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka peneliti ingin memperoleh jawaban atas tiga hal. 

Pertama, peneliti ingin memperoleh jawaban bagaimana praktik terbaik 

melaksanakan metode tersebut untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman 

siswa. Kedua, peneliti ingin mendapatkan gambaran mengenai perubahan 

motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran yang dilakukan, dan yang ketiga, 

peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai peningkatan kemampuan 

pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Bagaimana cara menerapkan metode CTL untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan pemahaman siswa usia 7-8 tahun terhadap materi yang 

diajarkan di kelas sekolah minggu GBI Basilea Jel? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa setelah pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan CTL? 

3. Bagaimana pemahaman siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan CTL?  

1.5 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan cara menerapkan CTL dengan tujuan 

meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan 

2. Untuk menjelaskan perkembangan motivasi belajar setelah pendekatan 

CTL dilakukan 

3. Untuk menjelaskan pekembangan pemahaman siswa setelah pendekatan 

CTL dilakukan 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

 Penelitian ini memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis di mana 

manfaat penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, lembaga sekolah minggu 

dimana peneliti melakukan penelitian, dan untuk dunia pendidikan secara umum. 

Berikut ini adalah manfaat dari hasil penelitian: 

 



Manfaat praktis: 

1. Memberi pengalaman bagi peneliti dan kolaborator dalam melakukan 

penelitian tindakan kelas. 

2. Memberi gambaran mengenai pentingnya memilih pendekatan yang tepat 

untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan. 

3. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kualitas pembelajaran di sekolah minggu GBI basilea Jembatan Lima. 

Manfaat teoritis: 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran atau 

konsep  penerapan metode CTL untuk memperbaiki motivasi belajar dan 

pemahaman belajar siswa.  

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan peneliti akan memuat uraian secara 

garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, dimana 

dalam kegiatan pembelajaran iman di Sekolah Minggu GBI Jel, guru pada 

umumnya menggunakan metode bercerita dan aktivitas pekerjaan tangan. Pada 

saat guru mengajar siswa terlihat memiliki motivasi belajar yang rendah dengan 

menunjukkan sikap belajar yang kurang baik. Selain itu, siswa juga masih 

memiliki pemahaman yang rendah terhadap inti dari materi yang diajarkan. 

Adanya masalah tersebut membuat peneliti menerapkan pembelajaran berbasis 

konteks (Contextual Teaching and Learning).  



 Pada identifikasi masalah, dipaparkan mengenai masalah yang 

diidentifikasi pada latar belakang masalah yaitu kurangnya motivasi belajar siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dan kurangnya pemahaman siswa pada materi 

yang diajarkan guru.  Batasan masalah dalam penelitian ini hanya difokuskan 

pada penerapan CTL untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa 

pada inti materi. Selain itu penelitian ini dibatasi pada siswa berusia 7-8 tahun dan 

merupakan siswa sekolah minggu di GBI Basilea Jel. 

 Pada rumusan masalah, dipaparkan mengenai tiga hal utama yang 

merupakan pertanyaan dari penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan CTL dalam 

proses pembelajaran, bagaimana perkembangan motivasi belajar siswa setelah 

penerapan CTL, dan bagaimana perkembangan pemahaman siswa setelah 

penerapan CTL.  

 Tujuan penelitian memaparkan mengenai jawaban pertanyaan penelitian, 

yaitu deskrispi dari langkah-langkah penerapan CTL dalam pembelajaran, analisis 

dari perkembangan motivasi belajar dan analisis dari perkembangan pemahaman 

belajar.  

 Manfaat hasil penelitian memaparkan mengenai manfaat yang diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan.Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan 

manfaat teoritis.  

BAB II. LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam 

proses penyusunan penelitian ini. Bab ini akan berisi definisi-definisi dan teori-

teori atau konsep dari CTL, teori mengenai motivasi belajar, jenis-jenis dari 

motivasi belajar, dan indikator motivasi belajar. Mengenai pemahaman, akan 



dijelaskan definisi-definisi pemahaman dan indikator dari pemahaman.  Teori lain 

untuk mendukung adalah teori tentang perkembangan anak usia 7-8 tahun, dan 

karakteristik dari perkembangan anak usia 7-8 tahun.  Teori lain yang akan 

dijelaskan pada bab ini juga adalah teori pembelajaran iman, definisi tentang iman 

dan dimensi iman. Penulisan diambil dari berbagai sumber buku, jurnal dan 

literatur lainnya.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini, akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian.  Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), tempat penelitian di Gereja Bethel Indonesia Jel (GBI 

Jel),  waktu penelitian yang dilaksanakan pada April-Mei 2019 dan subyek 

penelitian adalah siswa berusia 7-8 tahun di sekolah minggu GBI Jel.  Prosedur 

penelitian akan menjelaskan mengenai penyusunan RPP,  instrumen penelitian 

yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, lalu analisis data dengan 

triangulasi data.  

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Di dalam bab ini akan dibahas dan dipaparkan hasil dari tiap siklus, 

dimana akan diuraikan lebih detail pada tiap siklus yaitu hasil dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pembahasan akan meliputi deskripsi 

penerapan CTL pada pembelajaran, analisis hasil motivasi belajar siswa dari 

siklus satu sampai saiklus tiga, dan analisis hasil pemahaman siswa dari siklus 

satu sampai dengan siklus tiga.  

 

 



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan. Kesimpulan diambil dari hasil pengolahan data serta 

pembahasan yang sudah dilakukan. Selain itu akan dituliskan saran-saran yang 

dapat dikemukakan demi perbaikan di masa depan. 

 

 




