
 

Ivan Jonathan Kristianto, 2021 
DESAIN KURIKULUM DASAR KEKRISTENAN YANG BERPUSAT KEPADA SISWA UNTUK KEGIATAN 
PEMURIDAN DASAR DI KOMUNITAS REMAJA GEREJA KRISTEN X 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Dalam praktik pendidikan non formal di gereja, terdapat kegiatan yang 

dilakukan yaitu pemuridan. Di tempat penelitian, saat ini praktik pemuridan dasar 

kekristenan remaja dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3 

sampai 4 orang. Beberapa kelompok biasanya tergabung dalam satu sekolah atau 

kampus yang sama. Pelaksanaan pemuridan dilakukan dengan mendengar 

pemaparan materi terkait dasar-dasar Kekristenan, kemudian mendiskusikan 

pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Praktik pemuridan 

ini begitu penting bagi pertumbuhan kerohanian anggota gereja. Bahkan 

memperlengkapi, mendukung, mendorong dan mengutus orang percaya dari segala 

usia untuk memuridkan orang lain kemungkinan lebih efektif daripada khotbah, 

buku atau seminar dalam mendorong pertumbuhan rohani (Budijanto, 2020). 

Sebaliknya, pemuridan yang tidak diperhatikan bisa berdampak negatif. Ketika 

intensitas praktik pemuridan berkurang, maka dapat mengakibatkan berkurangnya 

transformasi (Burggraff, 2015). Gereja yang seharusnya membawa perubahan bagi 

anggotanya, justru tidak dapat melakukannya. 

Di Indonesia sendiri, praktik pemuridan menjadi salah satu faktor yang juga 

menentukan keterlibatan remaja didalam gereja. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian 

Bilangan Research Center yang menyatakan lebih dari 50% mereka meninggalkan 

gereja karena program (pemuridan, ibadah, dll) yang tidak menarik untuk kaum 

muda (Budijanto, 2018). Untuk itu, penting sekali bagi gereja mempersiapkan 

program pemuridan yang relevan bagi kaum remaja. Mengembangkan dan 

memperhatikan kaum muda, merupakan tanggung jawab gereja dalam aspek 

pendidikan non formal. Tindakan tersebut juga berkaitan dengan kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mengembangkan aspek spiritual 

keagamaan dan tujuan pendidikan nasional Indonesia untuk membangun insan 

yang memiliki iman dan bertakwa kepada Tuhan YME seperti yang tertulis pada 

undang-undang no 20 tahun 2003 (Undang-undang Republik Indonesia, 2003).  
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Penyelenggaraan pemuridan sebagai salah satu bentuk pendidikan non formal 

juga idealnya perlu dilakukan dengan perencanaan yang benar, salah satunya 

dengan memiliki desain kurikulum yang dapat menjadi pedoman dan standar dalam 

penyelenggaraan, namun tetap memberikan fleksibilitas dan sesuai dengan 

karakteristik nilai-nilai yang ditekankan di Gereja Kristen X tempat penelitian. 

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat (19) dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Secara luas, kurikulum merupakan suatu pengalaman bagi 

siswa yang mencakup tujuan, materi, metode pembelajaran, penilaian, aktivitas 

ekstrakurikuler dan lingkungan belajar, kurikulum terselubung, dan budaya (Su, 

2012). Terlihat bahwa dengan adanya kurikulum, dapat menggambarkan arah dan 

penyelenggaraan program pendidikan yang hendak dilaksanakan. Sejalan dengan 

itu, Ansyar (2017) menyatakan bahwa kurikulum menentukan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Melalui kurikulum juga dapat dibentuk 

penyelenggaraan program dengan pendekatan yang disepakati dan memiliki 

karakteristik yang diharapkan. Misalkan seperti karakteristik pendidikan non 

formal yaitu tujuan yang berpusat pada lingkungan masyarakat dan lembaga, waktu 

yang relatif singkat, isi yang berpusat kepada peserta didik dan penyelenggaraan 

yang fleksibel (Haerullah, 2020).  

Kurikulum dalam praktik pendidikan sendiri juga memiliki berbagai fungsi 

dan memberikan berbagai manfaat. Khususnya, kurikulum secara terstruktur bagi 

pemuridan untuk orang-orang yang baru percaya merupakan hal yang 

direkomendasikan (Ngala, 2018). Kurikulum berfungsi sebagai sistem penggerak 

pendidikan dan juga sebagai pedoman bagi para pengajar (Vitikka, Krokfors, & 

Hurmerinta, 2012). Dalam hal ini, adanya kurikulum memberikan gambaran 

pergerakan praktik pemuridan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan 

perspektif masing-masing saja. Para pengajar yang ada juga dapat 

melaksanakannya berdasarkan kurikulum yang ada sebagai panduan. Dengan 

adanya kurikulum, praktik pemuridan dapat ditunjang sehingga bisa berjalan 

dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peserta didik.  
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Dengan adanya dukungan desain kurikulum, pemuridan yang dilakukan akan 

mampu memberikan perubahan hidup dengan lebih efektif. Kurikulum pemuridan 

merupakan komponen penting dalam pertumbuhan orang percaya (Burggraff, 

2015). Karena dengan desain kurikulum, praktik pemuridan bisa dilakukan dengan 

langkah-langkah yang tepat. Kurikulum pemuridan yang komprehensif secara 

alkitabiah akan membantu peserta didik melihat setiap bagian dari Alkitab sebagai 

bagian dari gambaran yang jauh lebih besar, memahami apa yang disebut "bagian-

bagian masalah" karena pemahaman dalam terang bagian lain dari Kitab Suci, dan 

menerapkannya setiap bagian dari Alkitab, bahkan bagian yang tidak jelas dan sulit, 

dalam kehidupan Kristen mereka saat ini (Goldsworthy dan Hamilton dalam Long, 

2018). Didalamnya juga akan dibentuk suasana belajar yang mendorong peserta 

didik untuk saling membangun dan mendorong ke arah pembentukan pribadi dalam 

hubungan pada kelompok kecil yang ada. Kurikulum sendiri juga mengatur 

bagaimana cara mengevaluasi capaian yang diraih oleh peserta dari program yang 

diselenggarakan. Dengan dasar teori dan praktik yang tepat, pemuridan ini dapat 

membentuk pribadi yang mampu merespon situasi sesuai dengan nilai/prinsip 

Alkitab secara praktis dalam komunitas yang saling mendukung.  

Idealnya, pemuridan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

menumbuhkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari peserta terkait 

dasar-dasar Kekristenan secara komprehensif. Kelompok-kelompok tersebut 

terlibat dalam pembelajaran di kelas untuk mempelajari materi-materi yang 

disampaikan dengan metode pembelajaran yang sesuai. Diluar kelas, kelompok 

tersebut didorong untuk mempraktikan kegiatan-kegiatan rohani dan nilai-nilai 

yang sudah dipelajari. Secara ideal, pemuridan seharusnya mampu memberikan 

dampak dan perubahan hidup. Pemuridan berkaitan dengan pengembangan 

karakter Kristiani (Cherry, 2016). Dengan kata lain, melalui pemuridan yang benar, 

seseorang bisa menjadi dewasa secara Karakter didalam Kristus. Isi dari materi 

yang ada juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta yang ada. Secara 

khusus, anak-anak muda Kristen memiliki berbagai aspek dalam kehidupannya 

seperti kehidupan pribadi, pelayanan, pendidikan, pergaulan, karir, dan masyarakat 

luas (Jackson, 2011; Lund, 2007; Tse, 2020).  
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Pelaksanaan pemuridan juga lebih baik dilakukan dengan pendekatan 

berpusat kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. 

Pada pembelajaran berpusat kepada siswa, pengajar berperan untuk memberikan 

teladan, bimbingan, dan arahan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diakui, 

sedangkan peserta didik mendapat kesempatan untuk belajar secara mandiri 

(Rusman & Dewi, 2016). Dalam kelompok kecil, pemuridan dapat menjadi tempat 

di mana para murid dapat menemukan hubungan yang mengubah hidup melalui 

proses pemuridan di mana pemurid bertindak sebagai mentor spiritual (Marquez, 

2017). Selain itu, diperlukan juga berbagai kegiatan untuk memberikan 

pengalaman-pengalaman yang menyeluruh. Terakhir, penyelenggaraan 

evaluasinya juga perlu dilakukan untuk melihat perkembangan dan capaian peserta 

secara menyeluruh maupun pengembangan program yang ada. 

Namun, gambaran di lapangan menunjukkan permasalahan terkait praktik 

pemuridan. Dari segi materi, gereja tidak cukup mempersiapkan generasi 

berikutnya untuk mengikuti Kristus dengan setia ditengah budaya yang berubah 

dengan cepat (Kinnaman & Hawkins, 2011). Ditambah lagi, anak muda terus-

menerus dibombardir dengan pesan konsumeristik, individualistis, dan tidak 

bermoral melalui iklan, musik, film, YouTube, dan televisi sampai-sampai 

percakapan sehari-hari yang menggunakan kosa kata yang merendahkan dianggap 

dapat diterima (Commons, Norbert, & Scherer, 2018). Praktik beberapa gereja 

dalam pelaksanaan pemuridan juga masih dilakukan dalam pendekatan "pabrik", 

yaitu kelompok besar (Kinnaman & Hawkins, 2011). Sejalan dengan pernyataan 

Burggraff (2015) yang menyatakan bahwa kebanyakan gereja hanya menggunakan 

pendekatan pengajaran gaya ceramah. Dalam pemikiran kebanyakan orang, 

pelaksanaan pemuridan dipandang dalam hubungan guru dengan murid (Ogden, 

2007). Padahal disisi lain mereka membutuhkan relasi yang dekat dalam proses 

pemuridan dan kesempatan untuk berdiskusi. Minimnya ruang diskusi juga 

mengakibatkan permasalahan lain. Anak muda sering mengalami salah 

komunikasi, benturan persepsi, dan perbedaan gaya komunikasi hingga mereka 

menarik diri (Budijanto, 2018). Masalah komunikasi ini yang menjadikan 

pemuridan dan nilai-nilai didalamnya tidak tersampaikan. 
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Di tempat penelitian sendiri, belum ada kurikulum yang dijadikan pedoman 

dalam penyelenggaraan pemuridan bagi remaja. Jika melihat kajian dari buku atau 

materi terkait pemuridan yang sudah ada di tempat penelitian, belum ada kerangka 

tujuan yang komprehensif meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Penulisan tujuan secara umum masih berkaitan dengan aspek kognitif dan masih 

terlalu umum sehingga sulit untuk diamati. Untuk materi, sudah cukup lengkap, 

hanya bentuknya masih umum dan belum dekat dengan kebutuhan peserta usia 

remaja, sehingga butuh pengembangan lebih jauh. Pada bagian metode 

pembelajaran, yang dirujuk adalah metode pembelajaran mandiri, ceramah, dan 

diskusi. Diluar itu, masih belum ada kombinasi yang disesuaikan untuk metode-

metode yang ada serta variasi metode lain guna meningkatkan pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa. Terakhir, pada evaluasi juga baru ada panduan untuk 

evaluasi aspek kognitif saja. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih jauh 

untuk kegiatan peserta didik evaluasi secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ketua departemen remaja 

Gereja Kristen X tempat penelitian yang melaksanakan kegiatan pemuridan dasar 

di berbagai kota juga ditemukan beberapa permasalahan. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 16 Februari 2021 melalui media pesan singkat. Beberapa kota yang 

dilibatkan antara lain yaitu Bandung, Cikarang, dan Medan. Pertama, anak muda 

yang masuk dalam pemuridan memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga 

sulit menentukan capaian yang tepat dalam proses pemuridan di setiap 

pertemuannya. Dari sini, muncul kesulitan untuk menentukan tujuan pembelajaran 

yang tepat dan memilih desain pembelajaran yang tepat. Kedua, dari cara penyajian 

materi baik dari buku yang digunakan serta cara pengajar dalam membawakan 

materi atau diskusi belum memiliki standar yang jelas. Bahasa yang digunakan 

sebagai pengantar dan yang digunakan di buku terasa masih terlalu berat untuk anak 

muda. Ditambah contoh-contoh yang digunakan dalam penyampaian juga kurang 

relevan. Hal ini mengakibatkan proses penyampaian hanya bergantung kepada 

kualitas pengajar yang ada, tanpa ada standar yang ditentukan. Kendala tersebut 

akhirnya mengakibatkan efektivitas dan pembelajaran sendiri berubah-ubah. 

Terakhir, proses pemuridan yang ada juga masih terlalu fokus kepada penyampaian 

informasi. Setiap peserta yang mengikuti hanya menyelesaikan pelajaran demi 
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pelajaran tanpa ada pengecekan yang baik terhadap pemahaman mendalam dari 

setiap peserta. Hal ini terlihat dari beberapa orang yang sudah lulus kelas dasar 

kekristenan, justru melupakan materi-materi inti yang telah disampaikan. 

Permasalahan ini, berkaitan dengan proses evaluasi yang tidak memberikan 

gambaran hasil belajar peserta untuk difasilitasi lebih lanjut.  

Dari paparan yang telah diberikan sebelumnya, terdapat kesenjangan dari 

kajian teori dan rancangan pemuridan ideal dengan praktiknya di lapangan. 

Pertama, kesenjangan yang ada ditemukan pada capaian yang diraih oleh murid 

yang ada. Proses pemuridan yang diharapkan mampu mencetak pribadi yang utuh, 

justru tidak tercapai. Para peserta justru tidak mengingat apa yang mereka pelajari 

dan tidak bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang 

diberikan juga secara dominan hanya berkaitan dengan aspek kognitif, pembahasan 

aspek afektif dan psikomotor justru minim. Hal ini sejalan dengan ungkapan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2020), pemuridan tidak hanya bicara 

mengenai penyampaian materi keseluruhan tanpa pertimbangan terhadap kesiapan 

para murid untuk menerapkannya. Pemuridan juga tidak bisa dipandang sebagai 

proses penyampaian fakta dan dengan sendirinya para murid diharapkan untuk 

menerapkannya. Sejalan dengan itu, pemuridan sebagai teladan Yesus digambarkan 

sebagai langkah-langkah mendemonstrasikan kehidupan yang beroritentasi dan 

selaras dengan kehendak Tuhan (Porter, 2019). Menurut Swart & Henry (2021), 

pemuridan yang hanya berfokus pada pengetahuan sudah diterapkan terlalu lama 

dan hasilnya mengakibatkan adanya ketidakseimbangan. Disini, penting untuk 

menentukan dan menganalisis capaian kompetensi dari kelas pemuridan yang 

dilakukan. Dengan adanya kurikulum dan capaian kompetensi minimum, 

diharapkan kelas pemuridan dapat mencetak pribadi secara utuh dengan fondasi 

spiritual yang kuat dalam berbagai sisi. Pemetaan kompetensi secara komprehensif 

dan terstruktur meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga penting 

untuk mengantisipasi perbedaan latar belakang yang berbeda-beda dari setiap 

peserta.  

Kedua, permasalahan yang ada berkaitan dengan cara komunikasi dan bentuk 

penyajian materi yang dilakukan dalam proses pemuridan. Permasalahan ini dapat 

dilihat dalam proses penyampaian materi satu arah yang dominan. Namun, dalam 
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proses diskusi kelompok selepas penyampaian materi searah, suasana kelas lebih 

hidup. Secara ideal, proses pemuridan seharusnya dilaksanakan secara dinamis, 

dalam relasi yang dekat antara pengajar dan murid dan juga sesama murid. 

Didalamnya mereka bisa saling belajar dan menuntun satu sama lain. Namun, hal 

itu tidak terjadi dikarenakan adanya "pendekatan pabrik" dalam proses pemuridan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Barus (2019) menunjukkan perlunya pendekatan 

secara personal dan posisi pengajar sebagai teladan dan contoh, bukan dengan cara 

menuntut dan mengharuskan para murid untuk melakukan hal tertentu. Selain itu, 

ada perbedaan cara komunikasi dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang 

kurang tepat. Penggunaan bahasa yang terlalu berat dan penyajian yang kurang 

menarik mengakibatkan peserta kesulitan dalam menangkap materi yang 

disampaikan. Contoh-contoh yang diberikan juga kurang relevan dengan kehidupan 

sehari-hari para peserta dan tidak mencakup aspek-aspek yang seharusnya 

dibelajarkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrian (2020) menggambarkan 

perlunya pendekatan pemuridan yang berorientasi pada kehidupan nyata. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kurikulum yang mampu memberikan standar cara atau 

metode penyampaian materi yang efektif serta materi-materi yang relevan. Dengan 

begitu, proses pemuridan yang dilaksanakan bisa membentuk kompetensi secara 

maksimal. 

Terakhir, proses pemuridan yang ada tidak memiliki bentuk evaluasi untuk 

melihat capaian kompetensi pesertanya secara menyeluruh. Pelaksanaannya yang 

ada hanya terfokus kepada penyampaian informasi, tanpa adanya pengecekan 

terhadap pemahaman yang mendalam. Hal ini akhirnya mengakibatkan peserta 

yang lulus juga tidak memiliki penguasaan kompetensi yang diperlukan. Padahal, 

jika dilakukan dengan ideal seharusnya proses pemuridan yang baik mampu 

menghasilkan pribadi dengan nilai-nilai dasar kekristenan yang baik. Pengecekan 

ini harusnya perlu dilakukan guna dilakukan tindakan-tindakan lain sehingga 

kompetensi yang harus dikuasai dapat diupayakan agar tercapai dan diperoleh 

pengembangan pribadi secara menyeluruh. Sejalan dengan temuan ini, (Pambudi, 

2020) menyatakan perlunya evaluasi belajar yang tidak hanya menyentuh ranah 

kognitif, namun juga afektif, dan psikomotorik. 
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Melalui penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa kesenjangan yang ada dari 

kajian teori yang digunakan dengan praktik pemuridan yang terjadi. Beberapa 

aspek tersebut meliputi tidak adanya kompetensi yang jelas untuk dicapai para 

peserta, metode pembelajaran yang digunakan tidak mendorong siswa untuk aktif, 

penyajian materi dengan bahasa dan contoh-contoh yang kurang relevan, dan 

penilaian capaian kompetensi yang kurang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

perlu dikembangkan desain kurikulum yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan 

pemuridan. Desain yang ada juga perlu benar-benar diperhatikan validitasnya 

sehingga dapat bermanfaat. 

Desain kurikulum yang dibuat dalam penelitian ini, diharapkan dapat 

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam desain dan 

pengembangan kurikulum, terdapat aspek-aspek terkait yang menjawab 

kesenjangan yang ditemukan tadi. Pada praktik yang dilakukan, akan ada tahapan 

analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap pemegang kepentingan, pengajar dan 

peserta didik. Berbagai sumber dan pendapat akan dimanfaatkan dalam 

memformulasikan kompetensi dan program yang hendak dikembangkan. Dengan 

ini, adanya capaian yang jelas bisa menciptakan proses pemuridan yang terarah, 

bukan sekedar menyampaikan informasi. Melalui kompetensi yang ada, selanjutnya 

dapat dipilih materi-materi yang esensial untuk membentuk kompetensi yang ada 

berkaitan dengan kegiatan pemuridan. 

Kemudian, dari situ, dalam desain kurikulum juga dipertimbangkan aspek-

aspek yang berkaitan dengan cara menyampaikan materi yang baik untuk 

membawa peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Disini, 

permasalahan komunikasi dan pengkondisian kelas dapat diatasi. Selain itu, 

pemilihan alat dan cara evaluasi juga akan dikembangkan guna membantu 

identifikasi pencapaian kompetensi dari peserta didik yang ada. Pada 

pengembangannya nanti, kurikulum dasar kekristenan yang ada juga perlu 

didukung dengan komponen-komponen kurikulum yang juga saling mendukung 

sehingga melalui prosesnya, mampu mengembangkan kompetensi dari peserta 

didik sebagai pribadi secara utuh. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat generasi muda yang 

terus muncul dan perlu dibina untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan 
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kurikulum dasar kekristenan yang baik, akan menghasilkan semakin banyak orang 

yang juga siap untuk terjun ke masyarakat dengan nilai-nilai Kekristenan yang baik. 

Pelaksanaan pemuridan juga diharapkan memiliki panduan jelas dan efektif untuk 

mengarahkan pengajar dan peserta didik didalam proses yang benar. Hal ini bisa 

menjadi bentuk standarisasi dalam pelaksanaan pemuridan ditengah kondisi 

pelayanan anak muda yang anggotanya silih berganti berdasarkan cakupan usia. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkap pentingnya desain 

kurikulum bagi pelaksanaan pemuridan. Burggraff (2015), dalam penelitiannya 

menjelaskan tentang pentingnya desain kurikulum yang akurat dan sistematis untuk 

mengajar anggota gereja. Hartono & Hendra (2020) dalam penelitiannya juga 

mengembangkan desain kurikulum bagi kegiatan pemuridan yang memuat arah, 

materi, pengajaran, sosialisasi, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, akan 

dikembangkan juga desain kurikulum yang komprehensif dan bercirikan berpusat 

kepada siswa. Dengan desain kurikulum yang tepat pada pemuridan, anak muda 

yang ada di gereja bisa semakin tertarik untuk terlibat aktif dalam belajar dan 

bertumbuh dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berdasarkan teks 

Alkitab. Bahkan, mereka bisa saja aktif untuk memuridkan teman di sekolah atau 

di kampus. Jika tidak segera diperbaiki, pemuridan yang ada tidak akan efektif 

dalam membina generasi muda. Akhirnya, generasi muda akan meninggalkan 

gereja dan tidak dimuridkan. Dalam pandangan pembelajaran holistik, hal tersebut 

berarti membuka potensi tidak bertumbuhnya aspek spiritual dari anak muda yang 

seharusnya dimuridkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, secara umum berikut rumusan 

masalah yang akan dijawab pada penelitian ini : "Desain kurikulum dasar 

Kekristenan yang bagaimana yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pemuridan 

di komunitas anak muda Gereja Kristen X ?". 

Dari latar belakang dan rumusan masalah secara umum, dapat dijawab 

beberapa pertanyaan khusus berikut : 

1. Apa saja kebutuhan yang dijadikan dasar pada penyusunan desain kurikulum 

dasar Kekristenan pada kegiatan pemuridan di komunitas anak muda Gereja 

Kristen X berdasarkan analisis kebutuhan ? 
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2. Bagaimana desain kurikulum dasar Kekristenan yang dapat dikembangkan 

untuk kegiatan pemuridan di komunitas anak muda Gereja Kristen X 

mencakup aspek kompetensi, materi, kegiatan, dan evaluasi ? 

3. Bagaimana hasil penilaian dan validasi dari desain kurikulum dasar 

Kekristenan di komunitas anak muda Gereja Kristen X yang dikembangkan 

? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah mengetahui desain kurikulum dasar 

kekristenan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pemuridan di komunitas 

anak muda Gereja Kristen X berdasarkan analisis kebutuhan, penilaian, dan 

validasi. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.  Mengetahui kebutuhan yang dijadikan dasar dalam penyusunan desain 

kurikulum dasar Kekristenan pada kegiatan pemuridan di komunitas anak 

muda Gereja Kristen X berdasarkan analisis kebutuhan. 

2.  Mengetahui bagaimana desain kurikulum dasar Kekristenan yang dapat 

dikembangkan untuk kegiatan pemuridan di komunitas anak muda Gereja 

Kristen X mencakup aspek kompetensi, materi, kegiatan, dan evaluasi. 

3.  Mengetahui bagaimana hasil penilaian dan validasi dari desain kurikulum 

dasar Kekristenan di komunitas anak muda Gereja Kristen X yang 

dikembangkan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoretis 

Dalam pelaksanaan pengembangan desain kurikulum, dapat memberikan gambaran 

mengenai analisis kebutuhan pada proses desain kurikulum untuk kegiatan 

pemuridan yang dilaksanakan di gereja-gereja. Kemudian dapat dilihat bagaimana 

desain kurikulum yang tepat, khususnya dalam kegiatan pemuridan. Terakhir, dapat 

dilihat tahapan dan hasil penilaian dan validitas dari desain yang telah 

dikembangkan.  

Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengembangan pada praktik 

pemuridan, khususnya bagi pemimpin komunitas-komunitas Kristen anak-anak 
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muda, para pengembang pembelajaran dan pengajar pada aspek nilai-nilai 

kekristenan, dan terakhir bagi peserta didik. Bagi para pemimpin komunitas 

Kristen, akan memberikan gambaran aspek-aspek kompetensi, materi, kegiatan 

pembelajaran, dan evaluasi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan proses 

pemuridan yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembelajaran. Bagi 

para pengajar dan pengembang pembelajaran, dapat memberikan gambaran 

mengenai proses pembelajaran dan evaluasi yang perlu dikembangkan untuk 

mengoptimalkan pemuridan. Bagi fasilitator kelas dan peserta kelas pemuridan, 

akan diperoleh aktivitas pembelajaran yang kondusif dan mendorong capaian 

pembelajaran yang optimal. 

1.5. Struktur Organisasi Penulisan Tesis 

Penulisan thesis ini akan dilakukan dalam tiga bab. Berikut penjelasan dari 

masing-masing bab yang akan dituliskan :   

BAB I Bab I Pendahuluan.  

Mencakup penjelasan dari latar belakang penelitian ini dilaksanakan, 

rumusan masalah secara umum yang hendak dijawab, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga struktur 

organisasi penulisan. 

BAB II Bab II Kajian Pustaka.  

Membahas teori-teori yang hendak digunakan sebagai dasar dalam 

pelaksanaan penelitian ini. Teori-teori yang ada juga berusaha 

menjelaskan aspek-aspek yang akan dikaji pada penelitian ini. 

Pendapat-pendapat berbagai ahli juga akan dikemukakan untuk 

mendukung landasan penelitian yang dilaksanakan.  

BAB III Bab III Metodologi Penelitian. 

Berisi metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian 

menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dipaparkan dalam 

beberapa subbab diantaranya desain penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.  

BAB IV Bab IV Temuan dan Pembahasan 
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Berisi hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yang 

didapatkan akan dituliskan secara sistematik dan dielaborasi lebih 

lanjut dalam pembahasan. 

BAB V Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 


