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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab I ini terdiri dari enam bagian, yaitu: latarbelakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

 

1.1. Latarbelakang Masalah 

Dalam kehidupan bergereja, keberadaan Sekolah Minggu dianggap penting 

bagi umat maupun para pemimpin gereja karena Sekolah Minggu bukan sekadar 

wadah dan sarana untuk anak-anak mendengarkan cerita Alkitab, tetapi juga 

sekaligus sebagai komunitas yang ramah bagi anak-anak dengan segala 

kemampuan yang mereka miliki untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Juruselamat 

dan mengalami pertumbuhan iman (Towns 1988, 10). Sekolah Minggu terbuka 

untuk anak-anak mulai dari usia 0 tahun hingga 12 tahun sebelum beranjak ke masa 

transisi menuju ke usia remaja (Towns 1988, 10). Sekolah Minggu juga biasanya 

dibagi menjadi beberapa kelas, tergantung kebijakan masing-masing jemaat dan 

juga situasi-kondisi jemaat setempat. Semisal di GKI XYZ, Sekolah Minggu dibagi 

menjadi sembilan kelas, yakni: kelas batita, kelas balita, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 

kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan kelas TR (Tunas Remaja). Tiap-tiap kelas memiliki 

GSM (Guru Sekolah Minggu) tetap sehingga GSM dapat mengenal anak-anak 

dengan baik dan dapat mendampingi anak-anak dalam proses pertumbuhan iman 

mereka mengenal Tuhan Yesus. Dengan kata lain, menurut Towns (1988, 10), GSM 

berperan sebagai spiritual-guide bagi anak-anak. Selain itu, GSM juga dapat 
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menjadi teman atau sahabat dekat bagi anak-anak, menjadi tempat untuk bercerita, 

berkeluh kesah, dan meminta nasihat. Peranan GSM sangat penting bagi anak-anak 

dalam memupuk moralitas yang baik bukan sebatas melalui perkataan, tetapi juga 

melalui sikap hidup nyata. GSM dapat dijadikan figur idola ataupun role-model 

yang baik bagi anak-anak.    

Sekolah Minggu di masa kini telah mengalami perkembangan, perubahan dan 

pergeseran tujuan apabila dibandingkan dengan sejarah pembentukan Sekolah 

Minggu mula-mula di masa lalu. Sekolah Minggu pertama yang diadakan oleh 

Robert Raikes di Inggris pada abad ke-18 merupakan wujud-nyata semangat 

penginjilan bagi buruh anak-anak melalui sekolah baca tulis dan etika (Christiani 

1998, 127). Robert Raikes dikenal sebagai seorang praktisi yang melihat penyakit 

sosial dan memprakarsai tindakan yang dapat mengatasi penyakit tersebut, bukan 

sebatas dikenal sebagai pemikir yang berteori asas pendidikan (Boehlke 2010, 422). 

Raikes, yang adalah seorang penerbit Gloucester Journal dari Gloucester, Inggris, 

sering datang melawat para narapidana di penjara. Para narapidana tidak memiliki 

uang yang diperlukan untuk membeli makanan dan tidak memiliki pekerjaan untuk 

dapat memperoleh gaji (Boehlke 2010, 381). Narapidana laki-laki dan perempuan 

dipenjarakan dalam ruang yang sama, sehingga sudah banyak bayi yang lahir di 

penjara ini (Boehlke 2010, 382). Pengalaman-pengalaman Raikes melawat para 

narapidana tersebut menyadarkan dirinya untuk mencari cara memperbaiki nasib 

kaum miskin. Kesadaran itu diperkuat ketika Raikes meninjau anak-anak pada hari 

Minggu, bukan hari kerja. Anak-anak bertindak nakal, penampilan mereka lusuh, 

pakaian mereka compang-camping dan kotor, serta berbicara kasar. Menurut 

Raikes, anak-anak menggunakan waktu senggang secara salah (Boehlke 2010, 
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383). Hal tersebut merupakan sebuah persoalan besar, seakan mereka dipersiapkan 

untuk bertindak jahat dan menjadi narapidana di masa depan. Anak-anak terlibat 

dalam kegiatan merusak akhlak, serta mengganggu keamanan masyarakat (Boehlke 

2010, 384).  

Dalam surat kabar Raikes, tertanggal 24 Mei 1784, ia menulis bahwa 

sejumlah pendeta setuju untuk mencegah terjadinya kejahatan daripada 

menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang telah berbuat jahat, dengan jalan 

menghalangi pertumbuhan tindak kejahatan di kalangan kaum muda melalui 

pembimbingan yang mengajak mereka untuk berpikir dan bertindak baik, terlepas 

dari adanya kemungkinan hasil yang tidak terlalu memadai (Boehlke 2010, 387). 

Raikes menganjurkan untuk mengajar anak-anak belajar membaca, dengan 

demikian anak-anak dapat membaca Alkitab. Sekolah yang diperuntukkan 

mengajar anak-anak pada hari Minggu agar tidak mengganggu pekerjaan anak-anak 

pada hari kerja biasa inilah yang dinamakan “Sekolah Minggu”, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Sekolah Minggu mula-mula didirikan untuk menolong generasi 

muda, yakni anak-anak, supaya hidup lebih baik dalam lingkup masyarakat industri 

(Boehlke 2010, 390). Anak-anak dibiasakan untuk beribadah setiap hari Minggu 

dan mengenal tanggungjawab seorang Kristen, khususnya untuk belajar rajin dan 

berkelakuan baik sesuai dengan keperluannya sebagai buruh atau pembantu di 

kemudian hari (Boehlke 2010, 395). Dengan adanya Sekolah Minggu, anak-anak 

mulai merasakan bahwa diri mereka diperhatikan oleh guru dan penyokong dana 

sebagai seorang pribadi yang berharga, seorang manusia yang dikasihi orang-orang, 

dan juga dikasihi oleh Tuhan (Boehlke 2010, 397). 
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Dalam perkembangannya, penemuan Robert Raikes mengenai gagasan 

Sekolah Minggu bukan hanya dikenal sebagai pelayanan yang bersifat setempat 

saja, melainkan lebih dikenal sebagai sebuah pelayanan yang bersifat nasional 

(Boehlke 2010, 389). Misalnya di Amerika, pada tahun 1816, juga terdapat Sekolah 

Minggu sebagai usaha oikumenis dari pihak awam. Yang ditampung di sana 

bukanlah anak-anak dari kaum miskin saja, melainkan anak-anak dari semua 

golongan sosial ditampung bersama (Boehlke 2010, 399). Sekolah Minggu menjadi 

lembaga yang turut mendemokrasikan masyarakat Amerika (Boehlke 2010, 400), 

yang di sisi lain juga dinilai sebagai gerakan yang ditolerir karena tidak 

mengganggu status quo sosial dan ekonomis. Anak-anak diajar untuk membaca dan 

menulis pada taraf paling minimal (Boehlke 2010, 411). Selain itu, anak-anak (para 

pelajar) didorong untuk mengabdikan diri pada Kristus tanpa diarahkan dan 

diperlengkapi untuk menggumuli isu teologis dan sosial, yang dipentingkan 

hanyalah iman pribadi (Boehlke 2010, 413). Anak-anak diberikan nasihat berupa 

moralisme, bukan pengetahuan sebagai hasil belajar yang memiliki integritas dalam 

segi nalar dan rohani (Boehlke 2010, 415).  

Sekolah Minggu di Jerman pada tahun 1871, yang namanya diubah menjadi 

Kindergottesdienst (arti: Kebaktian Anak-anak), juga mengajar anak-anak miskin 

untuk membaca, menulis, dan berhitung, serta membimbing mereka ke dalam iman 

Kristen. Kindergottesdienst ini menitikberatkan pada kebangunan rohani dalam diri 

anak-anak melalui kebaktian dan bimbingan berdasar Alkitab, bertentangan dengan 

tradisi Gereja Lutheran dan Katolik Roma yang mengutamakan penggembalaan, 

pembinaan anak dan liturgi yang tetap (Boehlke 2010, 418). Di Belanda tahun 1865, 

Sekolah Minggu dipandang sebagai lapangan penginjilan, sehingga Sekolah 
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Minggu dan gereja merupakan satu kesatuan, tidak dipisahkan satu sama lain; 

Sekolah Minggu menjadi bagian dari pelayanan gereja (Boehlke 2010, 420).  

Istilah Sekolah Minggu juga digunakan di dalam gereja di Indonesia dan 

menunjukkan adanya unsur-unsur pendidikan di dalamnya, seperti: murid, guru, 

bahan mengajar, serta proses pembelajaran (Boehlke 1997, 801-802). Menurut 

Gunawan (1989, 205), Sekolah Minggu yang sarat dengan unsur-unsur pendidikan 

tersebut telah mendapatkan perhatian khusus sejak paruh dasawarsa 60-an, sebagai 

contoh pertama, yang terjadi di lingkup Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jawa 

Timur, ditunjukkan dengan adanya OMF (Overseas Missionary Fellowship). OMF 

tersebut terlaksana dengan hadirnya Ruth Mc Carty pada akhir paruh dasawarsa 60-

an, dilanjutkan dengan kehadiran Beryl Nelson Eksteen pada dasawarsa 70-an, dan 

pada dasawarsa 80-an tidak ada lagi tenaga khusus di bidang tersebut (Boehlke 

1997, 777). Adapun OMF memiliki peranan penting bagi Sekolah Minggu, yakni 

mengadakan pembinaan, baik bagi Guru Sekolah Minggu (GSM) maupun Sekolah 

Minggu secara keseluruhan. Dalam pembinaan tersebut, diadakan praktik 

mengajar, dengan menggunakan alat peraga. Selain Kebaktian Hari Minggu sebagai 

kegiatan yang menonjol dari Sekolah Minggu, juga ada kegiatan Kebangunan 

Rohani untuk anak-anak. Tim Kebangunan Rohani tersebut menyampaikan 

pembinaan rohani secara langsung kepada anak-anak dengan menggunakan metode 

panggung boneka ‘Poppenkast’ (Gunawan 1989, 205). Selain itu, demi 

perkembangan Sekolah Minggu, diadakan beberapa kali penataran GSM pada 

tahun 1978-1979, serta diadakan pula kursus Tenaga Pembina GSM yang bertujuan 

agar para peserta mampu merencanakan, mengkoordinasi, membina, dan 

mengembangkan bahan-bahan Sekolah Minggu. Dalam kursus tersebut, diberikan 
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materi-materi, seperti: Guru dan Panggilannya, Metodologi, Pedagogi, Ilmu Jiwa 

Anak, Perkembangan Ilmu Jiwa Anak (Gunawan 1989, 206).  

Sebagai contoh yang kedua, pada tahun 1972, Sekolah Minggu di Gereja 

Kristen Pasundan (GKP) sudah menunjukkan adanya perhatian khusus dari pihak 

gereja, dengan diteguhkannya pendeta-pendeta dalam pelayanan khusus, termasuk 

pelayanan di bidang Sekolah Minggu. Selain itu, pada tahun 1971-1973 juga 

diadakan kursus-kursus pengkaderan GSM (Soejana 1975, dalam Aritonang and 

Steenbrink 2008). Pada saat yang sama, gereja mulai melihat bahwa pelayanan 

terhadap anak-anak, melalui Sekolah Minggu, merupakan tugas dan tanggungjawab 

Majelis Jemaat (MJ). Oleh karena itu, pelayanan Sekolah Minggu tidak lagi 

diserahkan sepenuhnya kepada GSM, melainkan turut ditangani oleh MJ, melalui 

pembentukan Komisi Sekolah Minggu (Soejana 1975, dalam Aritonang and 

Steenbrink 2008).  

Contoh yang ketiga, pada tahun 1956-1962, tenaga Guru Sekolah Ahad 

(istilah yang digunakan untuk menyebut Sekolah Minggu) di Gereja Batak Karo 

Protestan (GBKP) mengambil dari anggota PERMATA (Persadaan Man Anak 

Gerejanta; istilah bagi Persekutuan Kategorial Pemuda GBKP). Sekolah Ahad yang 

dibimbing dan diawasi oleh MJ tersebut mengalami perubahan sejak tahun 1972. 

Pada tahun tersebut, pedoman Sekolah Minggu yang digunakan bukan lagi 

pedoman Sekolah Minggu keluaran KOMPAK-DGI (Komisi Pendidikan Agama 

Kristen Dewan Gereja Indonesia), tetapi menggunakan pedoman buatan sendiri 

lingkup GBKP, melalui kerjasama Kepala Departemen II dan juga Seksi Sekolah 

Minggu (Cooley 1976, dalam Sharpes 1989, 19).  
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Contoh yang keempat, di Gereja Toraja Rantepao, Sekolah Minggu 

diselenggarakan oleh Komisi Pendidikan Kader. Penyelenggaraan tersebut sesuai 

dengan struktur Synode X di Makassar tahun 1965 dan Synode XI tahun 1967. 

Tugas Komisi Pendidikan Kader dalam penyelenggaraan Sekolah Minggu, meliputi 

menyusun rencana pelajaran dan menyebarkan dalam lingkup Gereja Toraja 

Rantepao, serta membimbing dan mengawasi para pengajar Sekolah Minggu 

(Sarira 1975, dalam Aritonang and Steenbrink 2008).  

Contoh yang terakhir, pada tahun 1971, di lingkup GKI Jawa Tengah, bahan-

bahan pengajaran yang dipergunakan di Sekolah Minggu dan di sekolah-sekolah 

yang dilayani Pendidikan Agama Kristen (PAK) seringkali hampir sama 

(Widyapranawa 1973, 224). Selain itu, fokus utamanya adalah memperkenalkan 

Tuhan Yesus sebagai Juruselamat, bukan menanamkan kesadaran dan 

tanggungjawab kekristenan pada diri anak-anak (Widyapranawa 1973, 222). 

Boehlke (1997, 799) menyebutkan bahwa gereja mengalami kesulitan mengenai 

tenaga pengajar Sekolah Minggu. Dari data yang diperoleh, 1.200 GSM melayani 

20.000 anak-anak, sedangkan pada kenyataannya, hanya 30% dari 1.200 GSM yang 

aktif dan bertanggungjawab dalam pelayanan. Selain itu, ditemukan juga kesulitan 

berupa kesulitan memperoleh bahan-bahan alat peraga. Oleh karena itu, Komisi 

Sekolah Minggu yang bertanggungjawab atas kelancaran pekerjaan-pekerjaan 

Sekolah Minggu dengan menerbitkan ikhtisar-ikhtisar, buku-buku nyanyian, 

kursus-kursus pengkaderan, mengusahakan gambar-gambar, memerlukan tenaga 

full timer, yang pada kisaran tahun 1971 belum ditemukan (Widyapranawa 1973, 

225). 



8 
 

Kelima contoh di atas merupakan bukti bahwa kehadiran Sekolah Minggu 

dalam gereja mendapatkan perhatian yang cukup intensif dari gereja. Beragam 

upaya pembinaan maupun pengkaderan yang ditujukan bagi pembina atau GSM 

dilakukan demi kemajuan Sekolah Minggu sehingga Sekolah Minggu sebagai 

wadah pembinaan bagi anak-anak/murid-murid dapat berperan secara baik dan 

sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah disusun.  

Selain itu, menurut Carmichael (2000, 11), orang-orang yang melibatkan diri 

dalam pelayanan sebagai GSM adalah orang-orang yang punya kesediaan untuk 

memberikan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi untuk kelangsungan pelayanan 

Sekolah Minggu. Pada penelitian kali ini di GKI XYZ, orang-orang yang punya 

kesediaan untuk menjadi GSM memiliki beragam latarbelakang pendidikan. 

Beberapa memang berprofesi sebagai guru, namun kebanyakan justru tidak 

memiliki latarbelakang pendidikan sebagai guru. Salah satu kegiatan yang perlu 

untuk dihadiri oleh GSM adalah kegiatan Persiapan Mengajar bagi GSM. Kegiatan 

Persiapan Mengajar bagi GSM ini biasanya dipimpin oleh Pendeta, atau Tenaga 

Pelayan Gerejawi, ataupun pembicara lain yang berlatarbelakang pendidikan 

teologi. Kegiatan Persiapan Mengajar bagi GSM ini berisi diskusi Pemahaman 

Alkitab (sesuai dengan materi/ bahan mengajar) dan sharing tentang pengalaman 

iman terkait dengan tema atau bacaan Alkitab (Carmichael 2000, 149). Di sisi lain, 

dengan adanya kegiatan Persiapan Mengajar bagi GSM ini, para GSM yang hadir 

juga mendapatkan input dari pemimpin Persiapan Mengajar mengenai metode 

mengajar yang sesuai, rencana aktivitas yang dilakukan anak-anak, dan juga alat 

peraga yang digunakan ketika mengajar (Carmichael 2000, 163). Menurut Eliman 

(2017, 147-148), beberapa gereja memberlakukan peraturan bahwa hanya GSM 
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yang hadir Persiapan Mengajar yang boleh mengajar, selebihnya hanya boleh 

membantu menjaga/mengatur anak-anak, memimpin pujian, atau mengajak berdoa. 

Cerita Alkitabpun hanya boleh disampaikan oleh GSM yang hadir kegiatan 

Persiapan Mengajar. Di lain pihak, banyak juga gereja yang tetap memperbolehkan 

GSM yang tidak hadir Persiapan GSM untuk mengajar, dengan anggapan bahwa 

GSM akan melakukan persiapan secara mandiri di rumah dengan menggunakan 

buku Pedoman Mengajar yang telah disiapkan, termasuk di GKI XYZ dalam 

penelitian ini.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian kualitatif mengenai “PERSIAPAN MENGAJAR BAGI GURU 

SEKOLAH MINGGU DITINJAU DARI SHARED CHRISTIAN PRAXIS DI 

GEREJA KRISTEN INDONESIA XYZ (SEBUAH STUDI KASUS)”. Peneliti ingin 

menggali pengalaman-pengalaman para GSM secara otentik bagaimana mereka 

menemukan esensi penting dari sebuah kegiatan Persiapan Mengajar yang selama 

ini mereka hadiri.  

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latarbelakang, masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Beberapa GSM belum secara konsisten mengikuti kegiatan persiapan 

mengajar sekalipun mendapat jadwal giliran untuk mengajar. 

2. Materi pengajaran/ cerita Alkitab yang akan disampaikan pada anak-anak 

semestinya terlebih dahulu menyapa dan mentransformasi kehidupan GSM 

secara personal melalui persiapan dan perenungan yang maksimal, seperti 
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ketika menggunakan pendekatan Shared Christian Praxis. Namun yang 

terjadi, materi pengajaran/ cerita Alkitab belum dikuasai secara maksimal 

oleh beberapa GSM ketika mengajar.       

3. Sebagai pendidik, GSM juga perlu memiliki kerendahan hati untuk terus 

bersedia memperkaya diri dengan pengetahuan yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran di Sekolah Minggu, seperti ketika menggunakan 

pendekatan Shared Christian Praxis. Namun yang terjadi, GSM merasa 

cukup dengan pengetahuan yang dimiliki dan enggan belajar. 

4. Ketidak-konsistenan mengikuti kegiatan persiapan mengajar didasarkan pada 

beberapa alasan-alasan yang dapat dikategorikan sebagai hambatan-hambatan 

memelihara konsistensi.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti pada penilitian ini 

adalah:  

1. Sejauh mana GSM memelihara konsistensi untuk menghadiri kegiatan 

Persiapan Mengajar secara kolektif?  

2. Sejauh mana GSM di GKI XYZ melihat esensi dari sebuah Persiapan 

Mengajar yang dapat menolong GSM untuk mempersiapkan materi mengajar 

berdasarkan Shared Christian Praxis? 

3. Sejauh mana GSM di GKI XYZ melihat esensi dari sebuah Persiapan 

Mengajar yang merupakan sarana pembelajaran yang baik bagi GSM untuk 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing 

ruang kelas berdasarkan Shared Christian Praxis? 
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4. Apa saja yang menjadi hambatan untuk memelihara konsistensi mengikuti 

kegiatan Persiapan Mengajar secara kolektif? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi pergumulan para GSM untuk 

memelihara konsistensi mengikuti kegiatan Persiapan Mengajar kolektif. 

2. Menganalisis perspektif GSM di GKI XYZ melihat esensi dari kegiatan 

Persiapan Mengajar kolektif yang dapat menolong GSM untuk 

mempersiapkan materi mengajar berdasarkan Shared Christian Praxis. 

3.  Menganalisis perspektif GSM di GKI XYZ melihat esensi dari kegiatan 

Persiapan Mengajar kolektif yang merupakan sarana pembelajaran yang baik 

bagi GSM untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

masing-masing ruang kelas berdasarkan Shared Christian Praxis. 

4. Menganalisis hambatan-hambatan untuk memelihara konsistensi mengikuti 

kegiatan Persiapan Mengajar secara kolektif.  

 

1.5. Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis sehingga semakin memperkaya keilmuan di dunia akademis maupun secara 

praktis sehingga Persiapan Mengajar secara kolektif oleh para guru Sekolah 

Minggu ini dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal.  
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1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 

ilmiah dalam perkembangan ilmu di bidang Pendidikan Kristiani untuk Anak-anak, 

ilmu teologi, serta Manajemen Pendidikan Sekolah Minggu di gereja. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber ilmiah untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai pentingnya memelihara konsistensi para GSM untuk 

mempersiapkan bahan/materi mengajar semaksimal mungkin sehingga 

memberikan pengaruh yang maksimal pula bagi pertumbuhan iman anak-anak 

Sekolah Minggu. Selain itu materi pengajaran yang dibawakan secara kreatif, 

menarik dan atraktif dari GSM dapat membuat anak-anak Sekolah Minggu menjadi 

semakin bersemangat untuk belajar tentang Firman Tuhan dan semakin 

bersemangat untuk bersekutu bersama-sama teman-teman seiman di Sekolah 

Minggu.  

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini mencakup tiga aspek yang memang 

sangat terlibat dalam Persiapan Mengajar secara kolektif, yaitu: peneliti, Guru 

Sekolah Minggu dan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia XYZ. 

1.5.2.1.  Peneliti  

Dengan penelitian ini, peneliti diharapkan mendapatkan pengalaman 

berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan untuk mengamati, menilai dan 

melakukan tindakan perbaikan bersama dengan para GSM terkait dengan 

konsistensi para GSM untuk terlibat dalam seluruh kegiatan Komisi Anak, 

khususnya kegiatan Persiapan Mengajar secara kolektif. Selain itu, peneliti dapat 
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membagikan temuan riset ini kepada pihak lain untuk kemajuan Manajemen 

Pendidikan di Sekolah Minggu, khususnya di GKI XYZ dan di GKI lainnya 

ataupun gereja manapun tanpa dibatasi oleh denominasi apapun.  

1.5.2.2.  Guru Sekolah Minggu (GSM) 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu GSM untuk melihat dan 

menggali esensi dari pengalaman menghadiri Persiapan Mengajar terkait dengan 

persiapan hati dan diri sebelum mengajar, serta terkait dengan permasalahan yang 

terjadi di ruang kelas masing-masing. Selain itu diharapkan riset ini dapat mengarah 

pada pentingnya persamaan persepsi, baik di kalangan GSM, maupun para 

pembaca, mengenai pentingnya memelihara konsistensi sehingga Sekolah Minggu 

benar-benar menjadi komunitas bagi para penerus karya pelayanan gereja di 

manapun berada.  

1.5.2.3.  Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia (MJ GKI) XYZ  

Dengan dilakukannya penelitian ini, MJ di GKI XYZ memberikan 

dukungan lebih baik kepada para GSM untuk melakukan inovasi dalam persiapan 

mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas Persiapan Mengajar, yang 

kelanjutannya dapat meningkatkan kualitas performa mengajar di Sekolah Minggu. 

Dengan meningkatnya kualitas performa mengajar di Sekolah Minggu ini maka kita 

dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan Sekolah Minggu itu 

sendiri. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Bab I berisi latarbelakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi  
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teori-teori mengenai konsep atau faktor/ variabel yang terlibat dalam penelitian 

yang dijadikan acuan, yaitu: Struktur Sekolah Minggu dalam Gereja Kristen 

Indonesia (GKI), Christian Religious Education (CRE), Shared Christian Praxis 

(SCP), hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang merangkum teori-

teori yang dipaparkan secara menyeluruh di Bab II. Bab III berisi desain penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan 

data, prosedur penelitian, analisis dan interpretasi data penelitian, dan jadwal 

pelaksanaan penelitian. Bab IV berisi telaah kasus dalam konteks, melibatkan 

convenience sampling yang kemudian dilanjutkan dengan analisis holistik atas 

kasus melalui deskripsi detil atas pola-pola, konteks dan setting di mana kasus itu 

terjadi, terdiri dari: konsistensi mengikuti kegiatan persiapan mengajar, 

transformasi kehidupan berdasarkan Shared Christian Praxis sebagai makna 

mengikuti kegiatan persiapan mengajar bagi GSM, saling berbagi pengalaman 

mengajar di kelas berdasarkan Shared Christian Praxis sebagai makna mengikuti 

kegiatan persiapan mengajar bagi GSM, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh 

GSM untuk memelihara konsistensi mengikuti kegiatan persiapan mengajar. Bab 

V merupakan bagian akhir dari penelitian di mana peneliti merumuskan jawaban 

atas tujuan penelitian menjadi kesimpulan. Peneliti juga memaparkan implikasi dan 

keterbatasan penelitian. Selain itu, peneliti juga merumuskan saran yang dapat 

digunakan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan persiapan mengajar bagi 

GSM ditinjau dari Shared Christian Praxis.  

 

 

 


