
i 
 

 

 

METODE MENGAJAR YESUS DALAM INJIL MATIUS DAN 

PENERAPANNYA DALAM PENDIDIKAN KRISTEN MASA KINI 

 

 

 

 
 

 

 

Laporan Hasil Penelitian Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Daud Darmadi, M.Pd.K 

NIDN 2320087901 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 

NOVEMBER 2017 



ii 
 

 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA 
SK Dirjen Bimas Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014, 

Mayapada Complex Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono No 178 Surabaya, Tlp. 081339489644  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 
Setelah memeriksa dan meneliti secara seksama serta mengetahui seluruh proses 

penelitian dan cara penyusunan penelitian yang dilakukan oleh:  

Daud Darmadi, M.Pd.K  

dengan judul: 

  Metode Mengajar Yesus dalam Injil Matius  

dan Penerapannya dalam Pendidikan Kristren Masa Kini 

 

maka dengan ini dinyatakan bahwa hasil penelitian ini diterima dan disahkan oleh 

Ketua STT Adhi Wacana Surabaya. 

 

 

 

 

Pada tanggal:  

28 November 2017 

 

 

 

Ketua STT Adhi Wacana 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K. 

 



iii 
 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode mengajar 

Yesus dalam Injil Matius, dan penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan 

Kristen masa kini. Melalui studi literatur, dan penelitian hermeneutik 

terhadap Injil Matius ditemukan metode mengajar Yesus yang meliputi: 

metode ceramah, metode cerita, metode tanya jawab, metode demonstrasi, 

metode peragaan peran, metode diskusi. 

Keenam metode mengajar Yesus tersebut dapat diterapkan oleh setiap 

dosen, guru, pengajar, dalam proses pembelajaran terutama di gereja dan di 

lingkungan pendidikan teologi. Yesus sebagai guru Agung telah memberikan 

teladan mengajar yang kreatif dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang bervareasi. Pelaksanaan pendidikan Kristen di Gereja dapat dapat 

memakai metode mengajar Yesus, secara berfareasi menyesuaikan dengan 

kondisi jemaat sehingga pendewasaan iman dapat tercapai secara maksimal. 

 

Kata kunci: 

Metode, mengajar, Yesus, pendidikan 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to find out the method of teaching Jesus 

in the Gospel of Matthew, and its application in the implementation of 

contemporary Christian education. Through the study of literature, and 

hermeneutic research on the Gospel of Matthew found the method of teaching 

Jesus which includes: lecture method, story method, question and answer 

method, demonstration method, role modeling method, discussion method. 

The six methods of teaching Jesus can be applied by every lecturer, 

teacher, teacher, in the learning process especially in the church and in the 

theological education environment. Jesus as the great teacher has set an 

example of creative teaching using varied learning methods. The 

implementation of Christian education in the Church can use the method of 

teaching Jesus, in a manner that is in harmony with the conditions of the 

church so that the maturation of faith can be achieved optimally. 
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Method, teaching, Jesus, education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

  

Pendidikan Kristen dalam gereja memegang peranan penting dalam 

pendewasaan iman jemaat. “Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 

Aku perintahkan kepadamu…” (Mat. 28:20) merupakan amanat Agung yang 

memanggil gereja untuk melaksanakan pembelajaran. Perintah dan ajaran 

Yesus yang ada di dalam Alkitab, tidak begitu saja dipahami dan dilakukan 

oleh jemaat. Mereka perlu diajar, dibimbing, secara teratur dan terencana 

untuk memahami Alkitab. Aktivitas proses belajar Alkitab inilah yang disebut 

dengan Pendidikan Kristen. Praktek pendidikan yang ideal adalah seperti 

dilakukan Yesus kepada para muridNya. Kenyataan di lapangan masih 

banyak dijumpai berbagai permasalahan sehubungan dengan praktek 

pendidikan Kristen ini. Mempertajam masalah penelitian, pada bagian 

pertama akan dibahas latar belakang masalah yang memberikan gambaran 

singkat bagaimanakah seharusnya Pendidikan Teologi masa kini, 

mengadopsi metode mengajar Yesus. 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Kristen dalam gereja dilaksanakan agar jemaat memiliki 

pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, dan memiliki kedewasaan 

rohani, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran 

yang menyesatkan. (band. Efesus 4:11). Melalui pembelajaran orang percaya 

menyadari kasih Allah dan menanggapi kasih tersebut melalui iman.1 Jalan 

                                                           
1 Robert R. Boehlke, Sejarah Perkembangan Pemikiran dan Praktek PAK dari 

Yohanes Amos Comeius sampai Perkembangan PAK di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2003), 530  
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terbaik untuk membawa orang percaya bertumbuh dalam Firman Tuhan 

adalah dengan mengajarkan Alkitab kepada mereka secara teratur, melalui 

usaha pendidikan.  

Alkitab merupakan epistemologi dalam pendidikan Kristen, sebagai 

sumber utama mencari pengetahuan dan kebenaran.2 Worldview pendidikan 

Kristen adalah berdasarkan kepada kebenaran Alkitabiah, sumber lainnya 

harus diferifikasi melalui kebenaran Firman Tuhan. Seorang anak yang 

sedang bertumbuh menjadi dewasa jika tidak dibimbing dalam memahami 

Alkitab dan melakukan iman kristennya akan menjadi generasi yang terhilang 

dan tersesat. Kekristenannya dangkal karena tidak mempunyai dasar-dasar 

yang kuat, dengan demikian akan mudah tergoda oleh tipu daya dunia dan 

pada akhirnya meninggalkan iman Kristen. 

Firman yang diajarkan kepada jemaat akan membangkitkan iman 

(Roma 10:17), mendidik jemaat untuk mengalami perubahan pola pikir dan 

tingkah laku (Roma 12:2) serta membimbing untuk hidup dalam kebenaran 

(band. 2 Tim. 3:15). Sidjabat menjelaskan bahwa belajar merupakan proses 

perubahan yang dialami seseorang dalam dimensi kepribadian, intelek atau 

kemampuan berpikir. Perubahan pola pikir selanjutnya berdampak kepada 

perubahan perilaku secara menyeluruh.3 

Pendidikan Kristen yang dilakukan dalam gereja idealnya bermuara 

kepada kedewasaan iman dan perubahan tingkah laku yang sesuai dengan 

kebenaran Firman Tuhan. Model Pendidikan Yesus merupakan contoh yang 

layak diteladani dan dilakukan dalam menjalankan pendidikan Kristen di 

gereja.  Melalui model mengajar Yesus gereja dan pelaksana pendidikan yaitu 

guru, mendapatkan model pendidikan yang ideal.  

Injil Matius banyak berbicara tentang prinsip-prinsip pendidikan 

Kristen, yang bisa diterapkan dalam gereja. Metode mengajar Yesus dalam 

                                                           
2 Khoe Yao Tung, Filsafat Pendidikan Kristen, (Yogyakarta: ANDI, 2013), 313 
3 B.S. Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, (Bandung: Kalam Hidup, 2009), 16-17 



3 
 

Injil Matius dapat digali dengan jalan memahami perikop-perikop terutama 

yang mengisahkan bagaimanakah ketika Yesus mengajar orang banyak. 

Mewujudkan gereja sebagai pusat pendidikan Kristen dapat dimulai dengan 

jalan melakukan analisis eksegetis dalam Injil Matius yang berbicara tentang 

pendidikan Kristen. Analisis dilakukan terhadap ayat-ayat yang secara khusus 

berbicara tentang metode mengajar, dengan melihat kepada figur Yesus 

sebagai guru Agung. Metode mengajar Yesus dalam Injil Matius bervareasi 

dan dapat dijadikan contoh bagaimana mengajar dengan berhasil. Yesus 

memakai metode mengajar yang sesuai sehingga menarik perhatian banyak 

orang. Yesus bukan saja tahu apa yang akan diajarkan namun juga tahu 

bagaimana mengajarkannya.  

Serangkaian metode mengajar yang ada dalam Injil Matius ini dijadikan 

dasar untuk mengetahui sejauh mana praktek pendidikan Kristen di gereja. 

Gereja yang sebagai agen  pendidikan Kristen berarti telah menyelenggarakan 

pendidikan yang berkelanjutan mulai dari anak, remaja, pemuda, dan dewasa, 

diharapkan dapat menerapkan metode mengajar Yesus dalam 

pelaksanaannya.  

Tanggungjawab mendidik jemaat ini tidak bisa dilepaskan dari 

peranan gereja sebagai tempat dimana secara organisasi dan rohani jemaat ini 

bernaung. Tung mengatakan: “Gereja bertanggungjawab pada pendidikan 

dan penginjilan. Gereja merepresentasikan perkumpulan orang percaya yang 

bertumbuh dan matang dalam pembinaan pendidikan jemaat.”4 Berarti 

pendidikan Kristen memegang peranan penting dalam pendewasaan iman 

jemaat di gereja.  

Gereja memiliki banyak fungsi, dalam kaitannya dengan 

pendewasaan iman gereja berfungsi dalam melaksanakan pengajaran. Eli 

Tanya mengatakan sehubungan dengan fungsi ini: 

                                                           
4 Khoe Yao Tung, Menuju Sekolah Kristen Impian Masa Kini, (Yogyakarta: ANDI, 

2015), 41 
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Pengajaran. Inilah fungsi gereja yang meliputi khotbah, sekolah 

minggu, kelompok-kelompok studi dan kegiatan-kegiatan 

pedagogis lainnya. Gereja bertugas untuk mengkomunikasikan 

dan membagikan warisan kebenaran-kebenaran Kristen kepada 

umatNya dan semua orang di dunia ini Ia harus menafsirkan 

kehendak Allah kepada umatNya dan kepada dunia. Pengajaran 

gereja ini dapat diberikan dalam bentuk: Ajaran gereja, 

pendidikan gereja, pembinan gereja.5  

 

Uraian di atas telah menuntun kepada suatu pemahaman bahwa gereja 

dipanggil untuk mendewasakan iman jemaat melalui praktik pendidikan. 

Berarti gereja perlu menerapkan suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Metode mengajar Yesus yang ditulis dalam Injil Matius dapat dijadikan 

jawaban atas berbagai persoalan penerapan metode dalam pendidikan Kriten. 

Metode mengajar Yesus dapat dikatakan sebagai sebuah pedoman, contoh 

dan teladan dalam mengajar kepada jemaat. 

 

 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Moleong mengatakan penelitian kualitatif  bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik 

dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.6 Mengingat bahwa permasalahan penelitian sangat luas,  beragam, 

dan di dalamnya memuat banyak sekali aspek yang bisa diteliti, maka dalam 

                                                           
5 Eli Tanya, Gereja dan Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta: STT Cipanas, 2006), 

13 
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2014), 

6 
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penelitian kualitatif ini, dilakukan pembatasan dengan menentukan fokus 

penelitian. 

Fokus Penelitian menurut Spradley7 merupakan tahapan dimana 

peneliti melakukan analisis domain terpilih. Fokus penelitian ini merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial yang 

mempertajam masalah penelitian. Berangkat dari latar belakang yang sudah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, fokus dan sub-sub fokus penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian: Metode mengajar Yesus dalam Injil Matius dan 

penerapannya dalam pendidikan Kristen di Gereja masa kini. 

2. Sub-sub Fokus Penelitian: 

a) Metode Mengajar Yesus dalam Injil Matius. 

b) Penerapan Metode Mengajar Yesus dalam Gereja Masa Kini. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari fokus penelitian yang merupakan pembatasan masalah 

di atas rumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rumusan pokok masalah penelitian: 

Bagaimanakah metode mengajar Yesus dalam Injil Matius dan 

penerapannya dalam pendidikan Kristen di Gereja masa kini? 

2. Sub-sub Fokus Penelitian: 

a) Bagaimanakah metode mengajar Yesus dalam Injil Matius? 

b) Bagaimanakah penerapan metode mengajar Yesus dalam Gereja 

Masa Kini? 

 

                                                           
7 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan model Spradley, 

yang disebut sebagai model “Alur Penelitian Maju Bertahap” atau “The Developmental 

Research Sequence”, seperti yang tercantum dalam dua karyanya yaitu: James P. Spradley, 

Metode Etnografi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007) dan dalam James P. Spradley, 

Participant Observation, (New York: Holt, Reinhart and Winston, 1980). 
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D. Tujuan 

Tujuan penelitian merupakan goal dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Melalui tujuan ini penelitian akan semakin jelas dan terarah, 

sehingga dapat ditemukan berbagai solusi untuk mengatasi berbagai 

persoalan yang muncul dalam penelitian ini. Berangkat dari rumusan masalah 

di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Untuk menemukan dan menjelaskan metode mengajar Yesus 

dalam Injil Matius. 

b) Untuk mengetahui penerapan metode mengajar Yesus dalam 

Gereja Masa Kini. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Masalah penelitian dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak 

dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah 

baru. Masalah dikatakan urgen (mendesak) apabila masalah tersebut tidak 

segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan 

berbagai kesempatan untuk mengatasinya. Masalah yang penting dan urgen 

ini akan membuahkan hasil penelitian yang bermanfaat.8 Penelitian ini 

memiliki manfaat yang besar terhadap kemajuan dalam bidang ilmu 

pendidikan Kristen, terutama guru pendidikan Kristen, sebagai pelaksana 

pendidikan. 

Pertama, manfaat penelitian bagi kemajuan di bidang ilmu pendidikan 

Kristen dapat dilihat dari ditemukannya berbagai teori pendidikan sebagai 

hasil analisis eksegetis Injil Matius. Pada masa kini penting sekali 

mendasarkan praktek pendidikan Kristen kepada dasar-dasar Alkitabiah. 

Kemajuan di bidang ilmu psikologi, sosiologi, dan psikologi pendidikan 

umum, terkadang telah menggeser otoritas Firman Tuhan sebagai sumber 

utama pendidikan Kristen. Melalui analisis eksegetis ini ditemukan prinsip-

                                                           
8 Sugiono, Penelitian Pendidikan…, 28 
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prinsip Alkitabiah, sehubungan dengan penetapan tujuan belajar, profil guru 

yang sesuai dengan model Yesus Guru Agung, profil peserta didik, 

pengembangan kurikulum Alkitabiah, metode dan media pembelajaran 

Yesus, serta model evaluasi. Temuan teori inilah yang dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan untuk dijadikan dasar dan rujukan penelitian 

selanjutnya. 

Kedua, penelitian ini juga memiliki manfaat bagi para guru pendidikan 

Kristen di gereja, dan guru Kristen pada umumnya. Melalui hasil penelitian 

ini setiap guru dapat belajar untuk mengerti panggilannya sebagai seorang 

pendidik. Penelitian ini memberikan prinsip-prinsip kehidupan, kompetensi 

dan kualifikasi seorang guru yang didasarkan kepada Yesus sebagai guru 

Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Guru perlu memahami fungsinya 

sebagai pendidik yang menjadi teladan, memiliki integritas, memiliki 

kompetensi dan kualifikasi dalam pelayanannya. Selain itu manfaat yang 

diperoleh adalah guru dapat meningkatkan kreativitasnya dalam 

mengembangkan metode, media pembelajaran, serta model evaluasi.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hermeneutik atau 

penelitian teologis eksegetis. Penelitian ini digunakan untuk mencari dasar 

teologis alkitabiah, yaitu mengeksegesis Injil Matius. Hasil eksegisis ini 

dijadikan landasan kebenaran dalam melakukan pembahasan terhadap 

temuan penelitian. Eksegesis dilakukan terhadap beberapa ayat yang 

membahas tentang metode mengajar Yesus. 

Penelitian ini juga  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis. Penelitian kualitatif digunakan karena  sesuai dengan obyek 

penelitian yang diangkat yaitu untuk mengetahui berbagai masalah yang 

terjadi dalam pelaksanaan pendidikan Kristen di gereja. Dimana praktek 

pendidikan Kristen ini merupakan sebuah proses yang dinamis, data yang 

dihasilkan bersifat kualitatif, yang hanya dapat diukur secara kualitatif. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

 

Kajian teori adalah langkah selanjutnya dalam penelitian setelah 

menemukan masalah penelitian. Kajian teori dilakukan untuk mencari teori-

teori, konsep-konsep, generaslisasi-generalisasi yang dapat dijadikan 

landasan teoretis bagi penelitian yang akan dilakukan.9 Landasan ini perlu 

ditegakkan agar peneltian  mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar 

perbuatan coba-coba. 

Kajian teori adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan berbagai teori 

dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, serta 

menghubungkan masalah penelitian dengan berbagai literatur yang ada.10 

Penelitian kualitatif bersifat holistik untuk itu jumlah teori yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini cukup banyak, karena harus disesuaikan dengan 

fenomena sosial yang ada di lapangan.11 Kajian teori ini  berfungsi sebagai 

bekal untuk memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.  

Hasilnya dijadikan sebagai suatu kerangka kerja dan tolok ukur yang 

mempertegas pentingnya suatu penelitian.12 Pembahasan temuan penelitian 

menggunakan teori ideal yang dihasilkan melalui kajian teori ini. 

Berangkat dari pemaparan di atas, judul penelitian yang diangkat 

merupakan pokok permasalahan yang layak untuk diteliti lebih lanjut, karena 

memiliki dukungan teori yang memadai. Kecukupan landasan teori membuat 

penelitian ini berpijak pada landasan yang kokoh, dan memberikan 

                                                           
9 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 18 
10 John W. Creswell, Research Design, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 36 
11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfa Betha, 2013), 295 
12 John W. Creswell, Research Design…, 36 
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pemahaman yang luas kepada peneliti, sehingga penelitian ini dianggap 

penting untuk dilaksanakan. 

 

A. Tujuan Pembelajaran Yesus 

Tujuan pembelajaran merupakan cita-cita ideal yang diharapkan 

tercapai dalam suatu pembelajaran. Tujuan inilah yang memberikan arah 

kemana pembelajaran itu sedang berjalan. Tujuan ini diarahkan kepada 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini guru memegang 

peranan yang penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang mengarah 

kepada pencapaian tujuan belajar. 

Salah satu hal yang sangat penting dalam mengajar adalah tujuan 

yang jelas dan khas. Banyak guru bekerja tahun demi tahun tanpa 

suatu tujuan tertentu, kecuali menyampaikan kepada murid-

muridnya bahan pelajaran yang diserahkan kepada mereka. 

Akibatnya mereka kurang semangat dan tidak tertarik kepada 

pekerjaan mengajar.13 

 

Ternyata tujuan ini bukan saja membuat guru memiliki fokus dalam 

suatu pembelajaran namun juga bisa membawa guru lebih semangat dalam 

mengajar. Hal ini terjadi karena guru mengetahui seperti apakah hasil yang 

akan terjadi dalam diri peserta didik nantinya. 

Tuhan Yesus pada saat mengajar memiliki tujuan yang jelas, dan dalam 

ajarannya dia fokus kepada tujuan yang sudah dikatakannya sendiri. Tujuan 

Yesus mengajar adalah membawa setiap orang menjadi warga Kerajaan Allah 

yang hidup dalam nilai-nilai Kerajaan itu. Sidjabat menegaskan hal ini dalam 

tulisannya:  

Yesus memiliki tujuan yang jelas dalam pengajaran-Nya. Ia tahu 

kemana mereka yang mendengar penga-jaran-Nya itu diarahkan, 

                                                           
13 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 35 
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yaitu untuk mengenal rahasia kerajaan Allah, bahkan masuk serta 

melihat kerajaan Allah itu.  Dengan mengajar Yesus memper-

kenalkan Allah, sifat dan karya-Nya kepada manusia-bahwa Ia 

penuh rahmat dan kasih karunia (Yoh.1:14; 18;14:6).Ia pun 

menjabarkan kasih kepada Allah dan sesama (Mat. 22:37).14 

 

J.M. Price mengatakan bahwa Yesus mengajar dengan tujuan yang 

spesifik, dimana mengajar bukanlah sebuah rutinitas akan tetapi ada maksud 

yang hendak dicapai: 

Lainlah halnya dengan Yesus. Ia tidak pernah mengajar semata-

mata karena Ia harus mengajar. Ia selalu mempunyai tujuan-

tujuan yang akan dicapaiNya. Ia benar-benar tahu apa yang 

dikehendakiNya, dan berusaha untuk mencapainya. Ia tahu arah 

tujuanNya dan dengan gigih bergerak kea rah itu. “Aku datang 

supaya mereka mempunyai hidup” (Yohanes 10:10). Ia berusaha 

mengubah kehidupan orang-orang lain dan memperbarui 

masyarakat.15 

 

Tujuan Mengajar Yesus yang tertulis dalam Injil Matius dapat ditelusuri 

dari beberapa ayat pokok yang berkaitan dengan misi pengajaran Yesus. 

Adapun tujuan mengajar Yesus dalam Injil Matius ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 

a) Memperbaiki hubungan dengan Allah 

Kedatangan Yesus ke dunia adalah sebagai korban pendamaian, yang 

akan menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa manusia. Yesus datang 

                                                           
14 Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, (Bandung: Kalam Hidup 1994), 48. 
15 J.M. Price, Yesus Guru Agung, (Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 2011), 35 
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membawa manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Dosa telah 

merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia perlu bertobat dan 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dia adalah 

perantara manusia dengan Allah, yang mendamaikan perseteruan ini dengan 

mengorbankan diriNya. 

Berarti Yesus dalam ajarannya membawa manusia masuk kepada jalan 

keselamatan ini melalui pertobatan. Dia berseru “Bertobatlah sebab Kerajaan 

Sorga sudah dekat.” (Mat. 3:2, 4:17). Pertobatan yang sungguh merupakan 

langkah awal manusia taat kepada perintah Allah dan masuk dalam hidup 

damai dengan Allah. Tugas guru adalah membawa setiap murid kepada 

pertobatan. 

Pertobatan merupakan pengalaman para murid yang perlu terjadi dan 

dialami, untuk masuk sebagai warga Kerajaan Sorga.  

Pengalaman pertobatan ini dilukiskan sebagai suatu kelahiran, 

suatu kebangkitan, suatu hati baru, atau perubahan cara berpikir. 

Pengalaman itu tidak sama bentuknya, bergantung kepada tabiat, 

umur, pendidikan dan taraf dosa orang masing-masing. Tetapi 

semua itu bertalian dengan hubungan yang selaras antara pribadi 

insani dengan pribadi ilahi.16 

 

Dalam hukum utama yang pertama dikatakan: "Kasihilah Tuhan, 

Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu.” (Mat.22:37). Hukum ini merupakan tujuan Yesus 

mengajar dimana setiap muridNya harus memiliki kasih yang utama kepada 

Allah, di atas yang lainnya. Dalam hukum kasih yang pertama dan utama ini, 

ada tiga rumusan kata yang penting diperhatikan yaitu mengasihi Tuhan 

                                                           
16 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 41 
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haruslah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi.17 Kata hati καρδία 18 

diartikan juga sebagai jantung, menunjuk kepada batin, isi hati, dalam diri 

seseorang. Selanjutnya kata jiwa19 ψυχή serta kata akal budi 20 διάνοια, semua 

kata-kata ini menunjukkan sisi batin dan kejiwaan seseorang. Artinya ketiga 

kata ini memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan, dan sedang berbicara 

tentang hal-hal rohani dan mencerminkan diri pribadi manusia seutuhnya. 

Boland menafsirkan ketiga kata ini sebagai berikut: 

Ternyata bahwa istilah-istilah itu (kardia, psike, dianoia) tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain secara tegas. Kita tidak boleh 

menekankan perbedaannya, seperti pernah terjadi misalnya 

dengan menegaskan; “Janganlah kita mengasihi Allah dengan 

hati kita, tetapi juga dengan akal budi kita” dan dengan 

menjelaskannya sebagai berikut: bahwa juga akal budi kita harus 

tunduk kepada kebenaran-kebenaran agama atau dogma-dogma 

gereja! Jangan!. 

  

Jelas sekali dalam ayat ini Yesus memiliki tujuan dalam ajarannya, 

dimana manusia harus memiliki hubungan yang peribadi dengan Tuhan, yang 

                                                           
17 Ayat ini adalah kutipan dari Ulangan 6:5, dipergunakan tiga kata Ibrani (hati, jiwa, 

kekuatan) dua kata yang pertama sama dengan tulisan Matius, namun yang ketiga Matius 

mengganti kekuatan dengan akal budi. Leon Morris, dalam Tafsiran Matius, 576, 

berpendapat bahwa hal ini adalah perbedaan yang tidak perlu dibesar-besarkan. 
18 e-sword, aplikasi komputer: G2588 καρδία Prolonged from a primary κάρ (Latin 

cor, “heart”); the heart, that is, (figuratively) the thoughts or feelings (mind); also (by 

analogy) the middle: - (+ broken-) heart (-ed). 

19 e-sword, aplikasi komputer: G5590 ψυχή From G5594; breath, that is, (by 

implication) spirit, abstractly or concretely.  

20 e-sword, aplikasi komputer: διάνοια From G1223 and G3563; deep thought, 

properly the faculty (mind or its disposition), by implication its exercise: - imagination, mind, 

understanding. 
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diwujudkan dengan mengasihi Dia sepenuh kekuatan rohani yang dimiliki 

oleh manusia seanteronya. Wujud kasih kepada Allah juga perlu dinyatakan 

dan bertalian dengan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama seperti diri 

sendiri. Tanpa bertalian dengan kasih kepada sesama, kasih kepada Allah 

tidak dapat diwujudkan. 

Mengasihi Allah adalah bentuk komitmen untuk melakukan seluruh 

perintah Allah, sebagai buah dari pertobatan. Bukti bahwa seseorang 

mengasihi Allah adalah jika dia menuruti segala perintah-perintahNya. Leon 

Morris mengatakan: 

Apa yang penting bisa diringkas di dalam satu kata: kasih. 

Perintah-perintah Yesus serius dan harus ditaati. Tetapi yang 

Yesus katakan adalah hanya ketika seseorang mengasihi maka 

orang itu akan sungguh-sungguh bisa menaati perintah-perintah 

tadi dan tanpa kasih kita tidak benar-benar memahami apa yang 

perintah itu maksudkan. Dengan satu atau lain cara, semua 

perintah Allah mencerminkan kasih Allah. Kasih adalah tujuan 

utama dari semua perintah Allah dan hanya dengan mengasihi 

kita bisa menaati perintah-perintah itu.21    

 

Kasih adalah bukti nyata manusia dipulihkan kembali dari perseteruan 

dengan Allah sebagai akibat dosa. Kasih ini menjadi bukti pulihnya hubungan 

antara Allah dengan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Morris 

bahwa:  

“Kehidupan Kristen diawali dengan kasih sebab yang pertama-

tama menjadikan kita orang-orang Kristen adalah kasih yang kita 

lihat di Kalvari. Jika kita ini orang Kristen maka kita menjadi 

anggota jemaat, yakni komunitas orang-orang yang dikasihi. 

                                                           
21 Leon Morris, Injil Matius, (Surabaya: Momentum, 2016), 576  
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Sebagai anggota komunitas tersebut kita dipanggil untuk untuk 

hidup di dalam kasih.”22 

 

Kehidupan Kristen meliputi hubungan yang baik dengan Allah dan 

orang lain. Sebenarnya kedua hal itu tergabung dalam satu pengalaman yang 

sama. Ketika Yesus mengatakan hukum yang pertama ditambahkanNya, 

“Kasihilah” semuanya itu meliputi suatu penyerahan diri kepada Allah dan 

permulaan dalam kehidupan Kristen. Kemudian dalam hubungan dengan 

sesama tidak mungkin terjalin apabila perasaan benci berkuasa.23 

 

b) Membentuk Karakter para MuridNya 

Yesus mengajar bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, yang hanya 

sebatas transfer pengetahuan, namun Dia mengajar sebagai orang yang 

berkuasa untuk mengubah kehidupan para muridNya. Ini adalah salah satu 

tujuan pengajaran Yesus yang amat penting.  Dalam Matius 5:48 dikatakan: 

“Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga 

adalah sempurna." Ayat ini memberikan suatu perintah tegas yang mengarah 

secara khusus kepada para murid. Perintah ini tidak tertuju kepada orang 

banyak yang mengikutinya atau ahli Taurat dan orang Farisi. Para murid 

harus berbeda dan memiliki standar kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu 

menjadi seperti Sang Guru sendiri. 

Kata sempurna dalam ayat ini dipakai kata τέλειος 24 berarti mencapai 

akhir atau maksud,  juga berhubungan dengan pertumbuhan rohani yang 

dewasa dan memiliki kedewasaan karakter. Hal ini bisa merujuk kepada 

                                                           
22 Leon Morris, Teologi Perjanjian Baru, (Malang: Gandum Mas, 2014), 113 

 
23 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 42-43. 
24 e-word aplikasi computer: G5046 τέλειος From G5056; complete (in various 

applications of labor, growth, mental and moral character, etc.); neuter (as noun, with G3588) 

completeness: - of full age, man, perfect. 
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kematangan seorang dewasa, yang menjadi tujuan atau maksud seorang anak. 

Yesus sedang memanggil pengikutNya untuk menjadi orang-orang dewasa, 

yang mencapai tujuan akhir yang untuknya Allah telah menciptakan 

mereka.25  

Dalam pengajaranNya Yesus, sedang mengarahkan para murid untuk 

memiliki karakter Allah, yang dapat dilihat melalui teladan dan ajaran Yesus 

sendiri. Karakter yang sedang diajarkan Yesus ini didasari oleh hukum kasih, 

berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. 

Lebih jauh Morris mengatakan: 

Yesus memberikan perintah sedemikian rupa sehingga para 

murid bisa mencari pertolongan Allah saat mereka berjuan 

mencapai sasaran yang Allah tetapkan. Karena itu mengaitkan 

ayat ini dengan ayat sebelumnya: karena mereka harus lebih dari 

apa yang dilakukan oleh pemungut cukai dan orang-orang yang 

tidak mengenal Allah, lebih dari apa yang mereka sendiri lakukan 

saat memberi salam satu sama lain, maka mereka harus mencari 

kesempurnaan.26 

 

Para murid diperintahkan untuk memiliki dan memegang kebenaran 

yang lebih tinggi daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat 

(Matius 5:20). Berarti mereka harus mengejar kesempurnaan karakter seperti 

Bapa. Bukan saja mengasihi sebatas orang yang telah menunjukkan kasih, 

tapi kepada musuhpun haru mengasihi. Bukan saja menuruti perintah jangan 

membunuh, namun lebih dari pada itu yaitu tidak membenci dan tidak berkata 

kafir serta jahil kepada sesamanya. Jika hukum Taurat mengatakan jangan 

berzinah, hukum kasih lebih dari itu dimana orang yang melihat wanita dan 

                                                           
25 Leon Morris, Injil Matius…, 141. 
26 Leon Morris, Injil Matius…, 141 
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mengingini sudah berzinah dalam hati.27 Murid yang memiliki karakter Bapa 

menjadi tujuan pembelajaran Yesus kepada para muridNya. J.M. Price 

mengatakan: 

Tujuan pengajaran Yesus tidak hanya terbatas pada hal 

memperoleh tanggapan resmi akan hal-hal yang diajarkanNya 

ataupun hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Ia bertindak 

lebih jauh daripada itu. Dia membina pengikut-pengikutNya 

supaya memiliki sifat-sifat guru untuk menjadi orang-orang 

Kristen yang berwatak kuat dan teguh.28 

 

c) Mempersiapkan para murid untuk melayani 

Dimulai dari panggilan akan dijadikan sebagai penjala manusia (4:19) 

para murid selanjutnya diperlengkapi dan diajar supaya benar-benar dapat 

mencapai tujuan ini. Menjadi penjala manusia adalah gambaran bagaimana 

mereka harus pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa agar mereka mengenal 

Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat.  

Pengutusan 12 murid pada Matius 10:5-15, merupakan latihan 

bagaimana mereka sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas yang lebih 

besar lagi. Yesus mempersiapkan para murid secara langsung melalui 

hubungan pribadi, dan melalui teladan Yesus pada saat mengajar dan 

melayani. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh J.M. Price bahwa ada dua 

faktor penting yang mempengaruhi persiapan pelayanan para murid ini. 

Faktor utama yang mempengaruhi persiapan mereka ialah adanya 

pergaulan pribadi dengan Dia dan kesempatan belajar dari 

teladanNya. Mereka menyaksikan langsung Yesus berbelas 

kasihan, menghibur, memberi makan, dan menyembuhkan 

                                                           
27 Bandingkan dengan Tafsiran Matthew Henri halaman 186-220 yang menguraikan 

bagaimana Yesus mengadakan reformasi terhadap hukum Taurat. 
28 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 46 



17 
 

sehingga mereka ikut terpengaruh. Faktor kedua ialah mereka 

selalu mendengar pengajaranNya di dalam pelbagai keadaan dan 

meliputi macam-macam pokok. Mereka belajar melalui 

pendengaran telinganya. Pada akhirnya, Yesus memberi mereka 

tugas praktik, yaitu membabtiskan. Yesus mengutus mereka 

mengajar berkeliling.29 

 

Yesus mengutus mereka khusus untuk memberitakan Injil kepada 

orang-orang Yahudi saja. Semua batasan ini membuat misi pertama para 

murid hanya berada di sekitar wilayah Galilea. Jalur utara dan timur Galilea 

merupakan wilayah non-Yahudi, sementara jalur selatan menuju ke wilayah 

Samaria.30 Jelas dari batasan ini Yesus sedang melatih para murid untuk 

melayani dalam lingkup yang kecil dahulu. Selanjutnya mereka akan siap 

untuk diutus kepada semua bangsa yang lebih luas. 

Keduabelas murid ini harus pergi kepada domba-domba yang hilang 

dari umat Israel. Matius memakai present imperative, yang secara ketat 

berarti teruslah pergi, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Israel 

yang terhilang ini.31 Isi berita dalam pengutusan ini juga sudah jelas bahwa 

mereka harus memberitakan bahwa Kerajaan Sorga sudah dekat, dengan kata 

lain mereka sedang memberitahu orang-orang Israel bahwa Yesus adalah 

Mesias yang sudah datang. Untuk menyambut kedatangan dan masuk dalam 

kerajaan Mesias ini mereka semua harus bertobat.32 

Tujuan Yesus mengajar untuk mempersiapkan para murid pelayanan ini 

lebih luas lagi terdapat dalam amanat Agung pasal 28:19. Yesus mengutus 

mereka untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Perintah lainnya 

yang penting adalah untuk mengajar. Disini para murid sedang dipersiapkan 

                                                           
29 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 48-49. 
30 Leon Morris, Injil Matius…, 253 
31 Ibid., 
32 Matthew Henri, Injil Matius…, 451 
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untuk menjadi guru seperti Yesus sang Guru. Mereka harus pergi mencari 

murid setelah itu mengajar mereka sebagai murid Kristus. 

Kata ajarlah dalam ayat 20 ini dipakai kata διδάσκω33 yang artinya 

adalah sebuah tugas yang terus harus dilakukan oleh seorang murid Yesus. 

Mereka dipanggil menjadi murid untuk memuridkan. Kesinambungan 

perintah untuk memuridkan ini seiring pula dengan janji penyertaannya yang 

juga tidak berkeseudahan sampai pada akhir zaman. Mereka diperintahkan 

untuk mengajarkan ‘segala sesuatu’, hal ini berarti mengajar apa yang sudah 

diteladankan oleh Yesus. Yesus tertarik kepada pola hidup bukan sebuah 

ajaran legalisme seperti yang dikerjakan oleh orang Farisi dan ahli Tauarat.34 

 

B. Yesus Guru Agung 

Guru adalah komponen terpenting disamping murid dalam sebuah 

proses pembelajaran. Guru pada praktek pendidikan yang tergolong lama 

dapat dikatakan sebagai sumber ilmu. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran 

tergantung dari kemampuan guru. Namun dalam praktek pembelajaran pada 

masa kini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru bertugas sebagai 

fasilitator yang menciptakan suasana dan pengalaman belajar bagi peserta 

didik. Landasan teori pada bagian ini bermaksud untuk menggali kebenaran-

kebenaran yang terdapat di dalam Injil Matius yang berbicara tentang guru. 

Bahasan ini berarti tidak bisa dilepaskan dari Yesus sebagai Guru Agung 

yang diberitakan dalam Injil Matius. 

 

a) Hakekat Yesus sebagai Guru Agung 

Lois Lebar mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang pelayanan 

berkata Akulah guru tampil untuk membimbing, menolong murid, 

                                                           
33 e-sword aplikasi komputer: G1321 διδάσκω A prolonged (causative) form of a 

primary verb δάω daō (to learn); to teach (in the same broad application): - teach. 

34 Leon Morris, Injil Matius…, 762 
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mengajarkan tentang kebenaran dan menjadi teladan.35 Penyataan ini 

menunjukkan bahwa Yesus adalah guru, dan para muridpun mengikut Dia 

sebagai seorang murid yang sedang mengikut gurunya. Pada saat para murid 

datang menghadap Yesus dan mendengarkan ajaranNya, mereka sedang 

percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah guru Agung, yang memiliki 

kedudukan yang tinggi. Dalam hal ini Matius menunjukkan melalui Injilnya 

bahwa Yesus bukan sembarang guru namun guru yang Agung. Heer 

memberikan penafsiran yang menempatkan Yesus sebagai Guru dan Raja 

yang Agung seperti dalam kutipan berikut ini: 

Kata proserchon yang berarti datang kepada. Dalam Inil Markus 

kata itu terdapat 5 kali saja, tetapi dalam Injil Matius 52 kali. 

Kalau murid-murid Yesus mau menayakan apa-apa kepada 

Yesus, selalu kata proserchon itu dipakai oleh Matius (misalnya 

18:1 dan 21). Sudah hampir tentu bahwa dengan kata itu Matius 

mau menekankan ketinggian Kristus. Murid-murid tidak bertanya 

begitu saja kepada Yesus melainkan datang kepadaNya atau 

dengan kata lain menghadap Dia, sebab Yesus adalah guru yang 

besar atau raja. Pengarang Injil Matius berniat untuk 

menggambarkan Matius sebagai guru dan raja.36 

 

Lebar juga menuliskan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kebenaran 

sebagai guru yang bekerja dan membimbing para murid baik dari dalam 

maupun di luar dirinya. Kristus memberikan kepada murid-murid-Nya Roh 

Kudus yang akan memimpin mereka kedalam seluruh kebenaran  dan 

memberitakan hal-hal yang akan datang.37 Berarti dalam pendidikan Kristen 

Yesus adalah Guru Agung yang mengajar, dan Roh Kudus bekerja dalam diri 

                                                           
35 Lois E. Lebar, Education That Is Christian. (Malang: Gandum Mas, 2006), 35 
36 J.J. de Heer, Tafsiran Injil Matius, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 9 
37 Lois E. Lebar, Education That Is Christian,,,. 206 
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murid mengajarkan dan memberikan pengertian apa yang diajarkan oleh 

Yesus. 

Sadono, Menelaah tulisan Pazmino Yesus disebut guru Agung 

berangkat dari konsep bahwa:38 1) Yesus sebagai Anak Tunggal Allah yang 

disebut Imanuel, yang berarti “Allah beserta kita”. Konsep Imanuel inilah 

yang Pazmino tetapkan sebagai nilai mendasar dari prinsip pendidikan yang 

sangat penting dikerjakan oleh setiap pendidik dalam pendidikan Kristen. 2) 

Hal prinsip yang Pazmino tekankan tentang hakikat Yesus sebagai guru 

Agung adalah menyangkut keberadaan diriNya yang datang dari Allah dan 

mengerjakan pekerjaan Allah bagi penebusan dan keselamatan manusia. 3) 

Bagi Pazmino, Yesus adalah pusat pembelajaran sejati tentang metode, model 

dan tujuan dari pembangunan pendidikan Kristen bahkan pendidikan secara 

umum dewasa ini. 4) Pazmino memberikan pandangan yang sangat mendasar 

sehubungan dengan hakikat Yesus sebagai Guru agung. Hal itu terbukti dari 

ciri khas yang membedakan Yesus dengan guru-guru lain dalam konteksnya. 

Hal yang membedakan Yesus dengan guru-guru lain pada saat itu adalah 

fungsiNya sebagai nabi, imam, dan raja. 

Homrigausen memberikan sejumlah syarat yang mesti dipenuhi 

sebagai seorang guru:39 Memiliki pengetahuan yang hidup mengenai pokok 

yang diajarkan itu;  Kecakapan untuk menimbulkan minat: motivasi, bahkan 

menggembirakan hati orang lain dengan pokok itu; Kerelaan untuk dilupakan 

sendiri, asal pengajarannya tetap tertanam saja dalam hidup orang 

didikannya; Semangat pengorbanan diri.  

Persyaratan ini menunjukkan bahwa seorang guru dalam pendidikan 

Kristen bukanlah sembarang orang namun adalah pribadi-bribadi yang 

memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai seorang pendidik.  

                                                           
38 Sentot Sadono, Psikologi Pendidikan Agama Kristen, Penuntun Pembelajaran, 

(Semarang: Pascasarjana STBI, 2011), 295-297 
39 E.G. Hombrighousen dan I.H. Enklaar, Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1999), 67 
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Broke dan Stone (1992 : 8) menjelaskan bahwa kompetensi 

atau kemampuan merupakan gambaran hakikat kualitatif dari 

perilaku atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti, 

sedangkan Charles E. Jhonsons (1974 : 3) mengatakan, 

kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan.40 

 

Kompetisi mengacu kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan. Kompetisi menunjuk kepada performance dan 

perbuatan yang rasional, untuk memenuhi verifikasi tertentu di dalam 

pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Rasional karena mempunyai arah atau 

tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak 

hanya dapat diamati , tetapi juga meliputi lebih jauh dari itu yaitu yang tidak 

tampak.  

Mengacu kepada pendidikan umum yang diselenggarakan di 

pendidikan formal di sekolah, guru memiliki empat kompetensi utama yang 

harus dipenuhi. Dasar hukum yang mengatur tentang kompetensi ini adalah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.41 Keempat 

kompetensi yang dipersyaratkan meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. 

                                                           
40 Internet: http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-

kompetensi-pendidikan-guru.html. diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018 
41 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam  Pasal 8 

berbunyi: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.” Dalam  Pasal 9 disebutkan: “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.” 

Sedangkan  Pasal 10 (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 
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Dalam praktek pendidikan di Gereja bisa mengacu kepada keempat 

kompetensi ini. 

Empat kompetensi di atas telah nyata ada dalam satu pribadi Yesus, 

sekalipun hal ini harus dipahami sebagai sebuah kompetensi yang tidak 

diperoleh dalam sebuah pendidikan formal. Yesus sebagai seorang guru 

memiliki kompetensi yang tidak dapat diragukan dan pengajaranNya telah 

mempengaruhi kehidupan para murid. J.M Price mengatakan bahwa “Yesus 

benar-benar seorang guru yang sempurna, baik dari segi ilahi maupun 

insani.”42   

Sehubungan dengan kompetensi Yesus sebagai guru ini Sidjabat 

menuliskan: 

Menurut kitab Injil, Yesus mendemonstrasikan kepada para 

murid bagaimana selayaknya seorang guru harus mengajar, 

melatih, atau membina orang lain. Dalam keadaan sebagai 

manusia, Yesus menunjukkan kemampuan yang tinggi di dalam 

pelayanan. Ia juga memiliki visi yang luas tentang keselamatan 

dunia (bdk. Mrk. 10:45) dan pengetahuan yang luas mengenai 

manusia (bdk. Yoh. 2:24-25)43 

 

Dalam pembasan berikutnya akan dipaparkan kompetensi Yesus 

sebagai seorang guru melalui studi eksegetis beberapa ayat dalam Injil 

Matius: 

 

b) Kompetensi Pedagogik 

Kata pedagogi berasal dari Bahasa Yunani 

kuno παιδαγωγέω [paidagōgeō]; dari παίς yang artinya anak dan άγω yang 

                                                           
42 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 1 
43 Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 48. 
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berarti membimbing; secara literal berarti membimbing anak. Di Yunani 

kuno, kata παιδαγωγός biasanya diterapkan pada budak yang mengawasi 

pendidikan anak tuannya. Termasuk di dalamnya mengantarnya ke sekolah 

(διδασκαλείον) atau tempat latihan (γυμνάσιον), mengasuhnya, dan 

membawakan perbekalannya (seperti alat musiknya). 

Dari pengertian ini pedagogi dapat diartikan sebagai pendidikan secara 

luas, yang didalamnya mencakup aktivitas guru dan peserta didik dalam 

proses belajar dan mengajar. Andar Ismail memberikan penjelasan yang 

sama pada saat membandingkannya dengan kata didaktik. 

Pedagogi adalah ilmu tentang mendidik dan cakupannya jauh 

lebih luas. Didaktik adalah bagian kecil dari rumpun ilmu 

pedagogi. Mengajar hanyalah salah satu aspek dari mendidik, 

namun mengajar adalah unsur yang utama dalam mendidik. 

Kata didaktik berasal dari kata Yunani didaskein. Septuaginta dan 

Perjanjian Baru Bahasa Yunani memakai beberapa kata yang 

berbeda untuk menjelaskan kata mengajar, masing-masing 

dengan aksentuasi yang berbeda. Misalnya, ginoskein adalah 

mengajar/belajar untuk mengetahui, manthanein adalah 

mengajar/belajar untuk melakukan. Kata didaskein lebih berarti 

mengajar/belajar untuk bertindak jitu.44 

 

Berangkat darti kata pedagogi di atas dapat dikatakan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.45 Guru 

                                                           
44 Andar Ismail, Ajarlah Mereka Melakukan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 80 
45 Pengertian ini sama dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pada bagian penjelasan Pasal 28 ayat 3 

butir a. 
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semestinya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan pengelolaan 

kelas dan kemampuan mengajar serta mengadakan penilaian. 

Dalam Injil Matius 4:23 juga di dalam 9:35, Orang muda yang kaya 

menyebutnya sebagai guru, ahli Taurat dan Farisi yang sering menentangNya 

pun menyebut sebagai guru. Kemampuan Yesus dalam menjawab pertanyaan 

yang sifatnya menjebak. Kemampuan Yesus mengelola kelas mulai dari 

perencanaan, menyampaikan materi, sampai evaluasi. Semua ini 

menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemampuan pedagogi yang 

mengaggumkan. B.S. Sidjabat mengatakan, 

Kemampuan pedagogis guru juga berkaitan dengan perencanaan 

pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran.  Untuk keperluan itu, guru harus 

memahami landasan pendidikan, hakikat dan tujuan pendidikan, 

serta aspek apa saja yang berpengaruh terhadap proses 

pendidikan.46 

  

c) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian berhubungan dengan kompetensi kepribadian 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.47 Melihat definisi 

ini kepribadian Yesus sebagai guru Agung sudah tidak dapat disangsikan 

lagi. Yesus adalah guru yang semupurna. 

Kompetensi Kepribadian ini juga berbicara tentang kehidupan 

rohani dalam diri Yesus. Istilah rohani berkaitan dengan sikap dan kehidupan 

yang menunjukkan hubungan seseorang dengan Allah. Melalui pengalaman 

                                                           
46Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 81.  
  

47 Pengertian ini diambil dari Standar Nasional Pendidikan 
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rohani dengan Allah akan membentuk kualifikasi rohani gembala atau 

pengajar.  B.S. Sidjabat mengatakan, 

Salah satu aspek dari kualitas pendidik yang sangat mendesak untuk 

dikembangkan pada masa kini, dan karena itu penting dibicarakan 

dalam kesempatan ini adalah segi spiritualitas. Mengapa demikian? 

Karena tugas pendidik bukanlah pekerjaan yang hanya mampu 

mengelola secara teknis dan mekanistik. Mereka manusia yang 

memiliki aspek spiritual, yang karena itu memerlukan pendekatan serta 

kekuatan yang menyentuh sisi-sisi spiritual pula. Kemudian pendidik 

Kristen menghadapi tantangan pluralisme nilai, kepercayaan dan 

spiritualitas.48 

 

Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, guru dapat terus 

menikmati pemerdekaan moral dan spiritual. Guru juga memberi kesempatan 

kepada Yesus untuk memberi berbagai kemampuan di dalam dirinya, 

termasuk berkata yang benar, memikirkan yang benar, bersikap dan 

berpendirian benar (integritas).49 

Dalam Injil Matius Kompetensi Kepribadian Yesus yang paling 

menonjol adalah kelembutannya dan hatinya yang penuh dengan belas 

kasihan. Namun disisi yang lain Yesus adalah pribadi yang memiliki 

kedisiplinan dan ketegasan. 

Dalam Matius 11:29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-

Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 

ketenangan. Yesus mengundang setiap orang untuk datang dan belajar 

kepada Yesus. Dia menunjukkan dan memperkenalkan diri sebagai guru 

yang lembah lembut dan rendah hati. Setiap orang yang belajar kepadaNya 

                                                           
48Sidjabat, Strategi Pendidikan Kristen, 133-134.  
49Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 74.  
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juga akan diajari juga karakter ini. Dia menghendaki supaya murid-muridNya 

juga memiliki karakterNya yaitu lemah lembut dan rendah hati. 

 

d) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. 

Kualifikasi sosial lebih mengacu kepada kemampuan Yesus dalam 

membangun komunikasi dan relasi yang baik dalam komunitas-Nya. Yang 

dimaksud dengan kualifikasi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan semua orang.50  Dalam pelayanan-Nya, 

Yesus membangun relasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang 

tingkat sosial, ekonomi, dan budaya.  Data Injil Matius menunjukkan 

bahwa:51 

1. Yesus memilih murid-murid dari berbagai latar belakang 

profesi (Mat. 4:18-22). 

2. Yesus mengajar orang-orang yang dijumpai di rumah-rumah 

ibadah (Mat. 4:23). 

3. Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara 

orang-orang Galilea (Mat. 4:23). 

4. Yesus melayani orang-orang yang buruk keadaannya, orang 

yang menderita sengsara, orang yang kerasukan, dan orang 

yang lumpuh (Mat. 4:24). 

                                                           
50Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 91. 
51 Bandingkan dengan Sentot Sadono, Bahan ajar mata kuliah Coloquium Didacticum 

(Batu: Institut Injil Indonesia, 2016) 
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5. Yesus melayani orang-orang dari Dekapolis, Yerusalem, 

Yudea, dan dari seberang Yordan (Mat. 4:25), di Gadara 

(Mat. 8:28-34). 

6. Yesus melayani Matius pemungut cukai (9:9-12) dan 

menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat (Mat. 9:18-

26). 

7. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di 

Kapernaum (Mat. 8:5-13). 

8. Yesus bertanya jawab dengan orang Farisi, orang Saduki, 

ahli Taurat, dan alim ulama. 

 

Data yang ada menunjukkan bahwa Yesus melayani dan memiliki relasi 

sosial dengan orang-orang yang berasal dari berbagai tempat dan dari 

berbagai lapisan masyarat.  Dalam relasi-Nya dengan orang-orang yang 

ditemui-Nya, Yesus telah melayani dan melakukan yang terbaik bagi mereka. 

Sebagai contoh relasi Yesus dan murid-murid-Nya sangat baik, Yesus 

menjalin kedekatan dengan murid-murid-Nya dan juga bersama orang-orang 

yang ada di sekitarnya dengan membangun komunikasi dan relasi bersama. 

Hal ini membuktikan bahwa Yesus memiliki kualifikasi sosial yang luar biasa 

(4:18-22). 

Hubungan antara pribadi tercipta karena adanya komunikasi dan relasi 

yang baik, artinya komunikasi yang diharapkan dan ditekankan oleh Yesus 

harus didasarkan pada konsistensi dan kejujuran yang membuktikan 

integritas yang baik. B.S. Sidjabat mengatakan, 

Dalam hal berkomunikasi, Tuhan Yesus mengatakan agar kita 

berkata ya apabila ya dan tidak apabila tidak untuk sebaliknya 

(Mat. 5:37). Ucapan kita itu harus konsisten dan beritegritas, 

dapat dipercaya. Yesus juga mengingatkan bahwa ucapan kita 

menjadi hakim atas diri kita sendiri. “Karena menurut ucapanmu 
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engakau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau 

akan dihukum (Mat. 12:37).52 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Abraham: 

Salah satu keteladanan Yesus ialah: Ia sangat relasional, 

mementingkan hubungan antar pribadi yang harmonis. Salah 

satu julukan Yesus adalah: sahabat orang berdosa (Mat. 11:19). 

Walaupun Yesus suci dan tidak pernah berdosa, Ia tidak 

mengisolir diri dan hanya bergaul dengan “komplotan suci”, 

tapi justru Ia menjalin relasi secara luas dengan banyak orang, 

untuk menjangkau sebanyak mungkin orang agar mereka 

menerima keselamatan kekal.53  

 

e) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan.54 Kualifikasi profesional, menyangkut 

eksistensi seorang sebagai guru atau pendidik. Istilah profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar.55 Kemudian Tilaar mengatakan, 

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan 

tuntutan profesi atau dengan kata lain memi-liki kemampuan dan 

                                                           
52Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 93.  
53http://www.stt-kharisma.org/index.kompetensi-sosial-guru:artikel-

pendidikan.posting 28 April 2011.  
54 Pengertian dari Standar Nasional Pendidikan. 
55 Bahan ini seperti yang dijelaskan oleh Sentot Sadono, Bahan ajar Mata Kuliah 

Coloquium Didacticum (Batu: Institut Injil Indonesia, 2016) 

http://www.stt-kharisma.org/index.kompetensi-sosial-guru:artikel-pendidikan.posting
http://www.stt-kharisma.org/index.kompetensi-sosial-guru:artikel-pendidikan.posting
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sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional 

menjalankan kegiat-annya berdasarkan profesionalisme, dan 

bukan secara amatiran. Seorang profesional akan terus menerus 

meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan 

dan pelatihan56 

Kualifikasi profesional berhubungan dengan kemampuan atau keahlian 

khusus yang dilakukan dengan kemahiran dalam melakukan profesi yang 

dimiliki oleh seseorang.  Dalam Injil Matius menunjukkan kualifikasi 

profesional Yesus sebagai Guru Agung yang peduli kepada banyak orang, 

yang dibuktikan melalui pengajaran dengan menguasai topik pengajaran 

(Bdk. Mat. 5), model dan prilaku-Nya dalam pelayanan yaitu Yesus mengajar 

dan menyembuhkan banyak orang (4:23-25;8:1-17;). Keprofesionalan Yesus 

dalam pelayanan-Nya, tidak hanya ditunjukkan melalui pengajaran yang 

disampaikan-Nya, tetapi juga Ia berkeliling memberitakan Injil Kerajaan 

Allah, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan (4:23-25), dan 

tergerak hati-Nya oleh belas kasihan kepada orang banyak. 

Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar 

dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta 

melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.  Melihat orang banyak itu, 

tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka 

lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.  (Mat. 9:35-36). 

 

C. Panggilan Murid Yesus 

Gereja sebagai pusat pendidikan menempatkan guru dan murid sebagai 

faktor yang terpenting. Suatu pendidikan jika tidak ada murid dan guru tidak 

bisa disebut sebagai sebuah pendidikan. Belajar bisa dimana saja, kapan saja 

memakai apa saja, dan bahkan belajar apa saja, namun siapa yang belajar dan 

siapa yang mengajar itu lebih penting dari segalanya.  

                                                           
56H.A.R Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 86.   
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Dalam Matius 10:1 “Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan 

memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat  dan untuk 

melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kata “memanggil” 

dalam ayat ini  adalah προσκαλέομαι (proskaleomai),57 yang  dapat diartikan  

memangil supaya datang, mengundang; panggilan untuk melaksanakan tugas 

Kristen. Dalam ayat ini Subyeknya adalah Yesus sendiri, berarti kewenangan 

untuk memanggil murid itu ada dalam otoritas Yesus. Dalam tradiri Yahudi 

murid yang pergi untuk mencari guru, namun dalam model pemuridan Yesus 

tidak demikian. Yesus yang dengan kehendaknya mencari dan memanggil 

dan memilih muridNya sendiri.58  

Kedua belas muridNya, menunjukkan bahwa secara khusus Yesus 

memilih 12 orang murid, untuk suatu tugas khusus yang diberikan kepada 

mereka. Selain 12 murid yang khusus ini Yesus juga memanggil murid-murid 

yang lain, untuk menjadi saksi bagi pelayanan kematian dan kebangkitanNya. 

Kelompok 12 murid ini di desain oleh Allah untuk menjadi Israel yang baru, 

sebagai perwakilan dari 12 suku Israel.59 Jumlah 12 murid adalah ideal untuk 

sebuah kelompok belajar kecil (mikro teaching). Kelas yang kecil ini 

memungkinkan untuk terjadi interaksi yang lebih intens antara murid dengan 

guru, dan antara murid itu sendiri. Selain itu yang perlu diingat adalah bahwa 

ketika Yesus mengajar murid-muridNya Yesus mengajar sambil membagikan 

hidupNya. Ada hubungan timbal balik yang berkualitas antara Yesus dan para 

muridNya. Hal ini dilakukan Yesus untuk mempersiapkan mereka masuk 

dalam pelayanan menjadikan semua bangsa murid Yesus.  

                                                           
57 e-Sword: G4341, pros-kal-eh'-om-ahee, Middle voice from G4314 and G2564; to 

call toward oneself, that is, summon, invite: - call (for, to, unto), Aplikasi computer: 

58 B.F. Drewes, Satu Injil Tiga Pekabar, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) 
59 William Hendriksen, New Testament Comentary Matthew, (Grand Rapids 

Michigan: Backer Book House, 2004), 449 
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Kata murid dalam ayat ini dipakai kata, μαθητής (mathētēs) 60 

merupakan kata benda maskulin, yang dapat diartikan sebagai murid. Gary J. 

Bekker mengartikan Mathetes adalah pengikut Yesus dan menunjuk kepada 

12 murid yang dipilih olehNya. Kata ini berhubungan dengan aktifitas 

mengajar dan belajar, yang didalamnya terjadi hubungan timbal balik antara 

guru dan murid.61 Dalam istilah umum bahasa Indonesia Istilah murid sama 

dengan peserta didik, yaitu orang yang belajar dan diajar.62  Murid berarti 

orang yang harus belajar dan diajar oleh seorang guru. Dalam pembahasan 

bagian ini murid dipakai kata diciples, yang mengarah kepada dimuridkan 

dan memuridkan. 

Dalam pasal 10:1 selanjutnya dikatakan bahwa Yesus melengkapi 

murid-murid-Nya dengan kuasa. Kata “kuasa” dalam ayat ini dipakai kata 

ἐξουσία (exousia)63, yang dapat diartikan sebagai kekuasaan, kemampuan, 

kapabilitas, dan kuasa yang mutlak.  Kuasa, kemampuan dan kecakapan ini  

diberikan untuk melengkapi para murid  dalam melaksanakan pelayanan-

pelayanan seperti pengusiran setan, dan penyembuhan dari berbagai penyakit 

dan kelemahan fisik. Sumber otoritas dan kuasa ini berasal dari Yesus, yang 

membedakan dengan kuasa-kuasa dari penghulu setan. (band. Matius 12:22-

37). Kuasa yang diberikan Yesus keapda murid-murid bertujuan, bukan untuk 

menyatakan otoritas murid-murid, tetapi otoritas Yesus atas roh-roh jahat dan 

atas segala penyakit dan kelemahan. 

                                                           
60 e-Sword: G3101 math-ay-tes' From G3129; a learner, that is, pupil: - disciple. 

61 Michael J. Anthony, Evangelical Dictionary of Christian Education, (Grand Rapids 

Michigan: Baker Academic, 2001), 207 
62Kamus Besar Bahasa Indonesia. s.v. “Murid”  
63 E-Sword: G1849 ex-oo-see'-ah From G1832 (in the sense of ability); privilege, that 

is, (subjectively) force, capacity, competency, freedom, or (objectively) mastery (concretely 

magistrate, superhuman, potentate, token of control), delegated influence: - authority, 

jurisdiction, liberty, power, right, strength. Aplikasi Komputer e-Sword 
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Yesus melengkapi dengan kuasa, memiliki maksud bahwa mereka nanti 

yang akan pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus (Mat. 28:19). 

Berarti disini murid ini bukan semata-mata sebagai obyek atau sasaran 

pembelajaran, namun sebagai pusat  dari sebuah pembelajaran. Sidjabat 

mengatakan “Meskipun murid dapat belajar dan diajar tetapi bukan berarti 

murid menjadi obyek melainkan subyek, dan hal ini perlu dipahami bahwa 

pelaku dalam proses belajar mengajar adalah peserta didik itu sendiri.64  

Nuhamara menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran murid merupakan 

subyek yang harus diperlakukan secara khusus karena mereka adalah rupa 

dan gambar Allah sendiri. Antara guru dan murid berada dalam perjalanan 

yang sama, mempunyai panggilan dan juga hak untuk bertumbuh dalam 

kesegambaran dengan pencipta.65 

Dalam Injil Matius dapat ditelusuri bagaimana proses dimuridkan dan 

memuridkan ini. Melihat konsep Yesus dalam Injil Matius tentang murid jauh 

lebih sentral daripada Injil lainnya.66 Ketika Yesus memulai pelayanan-Nya, 

Ia memanggil dan memilih (Mat. 4:18-22;10:1-4) dan mengutus (Mat. 10:5-

15) murid-Nya. Pada bagian selanjutnya akan dibahas proses pemuridan yang 

terdapat dalam Injil Matius, yaitu: 

 

 

a) Dipanggil menjadi Murid 

Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, 

membawa berita sukacita kepada dunia. Yesus dalam misinya ini tidak sendiri 

namun merencanakan suatu kelanjutan misi ini dengan memilih dan 

memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan misi ini. Dalam Injil Matius 

                                                           
64Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 133. 
65Daniel Nuhamara, Pembimbing PAK (Bandung: Jurnal Info Media, 2007), 154.  
66David J. Bosch, Transformasi Misi Kristen, Sejarah Teologi Misi yang Mengubah 

dan Berubah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 114.  
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terdapat beberapa perikop yang dapat dijadikan prinsip dalam 

mengembangkan pendidikan Kristen di gereja.  

   Kemudian, ketika Yesus berada bersama orang-orang yang 

dikehendaki-Nya (Mark. 3:13b), yang disebut dengan murid-murid-Nya 

(Luk. 6:13a), Ia memanggil mereka semua untuk datang kepada-Nya dan Ia 

menetapkan dua belas orang untuk menjadi rasul (Luk. 613c).67 Pemanggilan 

ini dimulai dari Matius 4:18-22, dimana Yesus memanggil murid-murid yang 

pertama. Mereka adalah Petrus dan Anderias saudaranya, serta Yakobus dan 

Yohanes saudaranya Lewi pemungut cukai (Mat. 9:9-13), Filipus (Yoh. 1:43-

51).68. Dalam perikop ini diceritakan bahwa profesi mereka adalah penjala 

ikan. Yesus memanggil mereka dan mau menjadikannya sebagai penjala 

manusia. Mendengar panggilan Yesus ini mereka segera meninggalkan 

pekerjaannya kemudian mengikut Yesus. Keputusan mengikut Yesus inilah 

yang kemudian membuat mereka memiliki status baru yaitu sebagai murid 

Yesus. 

Dipanggil untuk mengikut Yesus menjadi muridNya memerlukan 

komitmen, dan sikap yang mau meninggalkan segala sesuatu. Dalam Matius 

8:18-22 ada seorang ahli Taurat yang ingin mengikut Yesus. Tanggapan 

Yesus terhadap mereka adalah bahwa mengikut Yesus harus siap menderita 

(ayat 20). Mendengar jawaban ini sepertinya ahli Taurat yang hendak 

mengikut Yesus ini mengurungkan niatnya. Bahkan kepada salah seorang 

muridNya Yesus mengatakan kalau mau mengikut Yesus perlu focus dan 

tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan 

Kerajaan Allah dan kebenaranNya. Matthew Henri menyebut dua orang ini 

sebagai yang pertama terburu-buru dalam memenuhi panggilan tanpa melihat 

                                                           
67Walter A. Henrichen, Murid-Murid Yesus Dibuat Bukan Dilahirkan (Bandung: 

Kalam Hidup, 1977), 94-95.  
68Robert E. Coleman, Rencana Agung Penginjilan (Bandung: Kalam Hidup, 1999), 

8-9. 
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kemampuannya sendiri, dan yang kedua terlalu menunda-nunda waktu untuk 

mengikut Yesus.69 

Matius menceritakan sendiri pengalamannya bagaimana Dia dipanggil 

untuk mengikut Yesus (9:9-13). Matius berarti pemberian dari Allah, dan oleh 

para penginjil yang lain disebut sebagai seorang yang bernama Lewi. Nama 

Matius ini sepertinya adalah pemberian dari Yesus sendiri, pada saat mulai 

bergabung dengan murid lain dan mengikuti Dia.70  Pada waktu dia sedang 

bekerja sebagai pemungut cukai, Matius tidak sedang mencari-cari Yesus, 

atau berkeinginan untuk mengikutinya. Ketika Yesus berkata “Ikutlah Aku”, 

Matius tidak menolak, ia tidak menunda-nunda mematuhinya. Ia berdiri dan 

dengan segera mengikut Dia.71 Perjamuan yang diadakan sebagai bentuk 

responnya atas panggilan itu, dan dengan demikian membuka kesempatan 

kepada teman-temannya untuk mendengarkan ajaran Yesus. 

 

 

b) Diajar sebagai Murid 

Yesus adalah guru agung yang mengajar dengan kuasa dan 

menyampaikan kebenaran Kerajaan Allah. Para murid Yesus diajar dalam 

berbagai kondisi, dalam setiap kali Yesus mengajar orang banyak, mereka 

ada di sana. Yesuspun seringkali juga mengumpulkan mereka sendiri dan 

mengajarnya secara khusus. Melalui pengajaran khusus kepada murid 

maupun pengajaran para murid bersama orang banyak, Yesus menyakinkan 

mereka akan panggilan yang telah mereka terima dan melengkapi mereka 

untuk dapat melaksanakan pelayanan dan memfungsikan diri secara efektif.72 

Dalam Matius 5:1 dituliskan “Ketika Yesus melihat orang banyak itu, 

naiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya 

                                                           
69 Matthew Henri, Tafsiran Injil Matius…, 364-367 
70 William Hendriksen, New Testament Commentary…, 422 
71 Matthew Henri, Tafsiran Injil Matius…, 397 
72Paul P. Powell, Murid Sejati (Bandung: Kalam Hidup, 1986), 106-107.  
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kepada-Nya. Maka Yesuspun mulai berbicara dan mengajar mereka, kata-

Nya:” ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun khotbah dibukit sepertinya 

ditujukan kepada orang banyak namun, murid-murid Yesus adalah yang 

secara khusus menerima ajaran ini. Murid-murid datang mendekat, pada 

Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus, berarti merekalah yang lebih 

sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan ajaran Yesus. Melalui 

khotbah dibukit yang berisi materi pelajaran yang cukup panjang dan indah 

ini Yesus sedang mengajar dan memperlengkapi mereka untuk menjadi 

pribadi sama dengan Sang Guru. 

Berarti Yesus mengajar murid-muridnya secara langsung dengan cara 

berkata-kata, dimana perkataan Yesus ini adalah Firman yang menghidupkan. 

Inilah bentuk pertama yang dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa Yesus 

mengajar  secara verbal dengan perkataan atau bersabda secara langsung. 

Pengajaran khusus kepada murid secara langsung ini juga dijumpai 

pada saat Yesus menjelaskan berbagai arti perumpamaan, dimana kepada 

orang banyak Yesus mengajar dalam perumpamaan, namun kepada para 

murid Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu. Maka datanglah murid-

murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: "Mengapa Engkau berkata-kata kepada 

mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus: "Kepadamu diberi karunia 

untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka tidak. 

(13:10,11). Yesus mengajar secara khusus arti perumpamaan ini karena 

bermaksud untuk memperlengkapi mereka dengan pengetahuan tentang 

Kerajaan Sorga, yang nantinya akan mereka sampaikan kepada bangsa-

bangsa yang membuka diri untuk Injil. Ini adalah anugerah khusus yang 

diberikan kepada para murid agar mereka mengerti misteri dalam Kerajaan 

Allah ini.73 Sedangkan bangsa Yahudi yang pertama kali menerima berita 

Kerajaan Allah, tapi karena mereka menolak dan tidak percaya maka 

keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya dalam 
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13:36 dituliskan “Maka Yesuspun meninggalkan orang banyak itu, lalu 

pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya: "Jelaskanlah 

kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Sekali lagi disini 

dapat dijumpai bahwa para murid itu sendiri yang ingin belajar lebih dalam 

tentang rahasia Kerajaan Sorga. 

Kedua, Yesus memuridkan para murid ini melalui sekolah kehidupan. 

Setelah Yesus memilih kedua belas murid-Nya, Ia melengkapi mereka untuk 

mengenal Allah dan hidup menurut kehendak-Nya serta bergaul akrab dengan 

firman Allah agar dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan yang 

diinginkan-Nya.74 Dalam mengajar Yesus tidak hanya memberi instruksi dan 

latihan, tetapi juga melalui persekutuan yang intim dan keakraban Yesus 

dengan murid-murid-Nya menjadi momen untuk melatih berbagai bentuk 

pelayanan kepada murid-murid-Nya.75 Dimana Yesus berjalan dari desa ke 

desa, kota ke kota, dan para murid mengikuti Yesus, belajar kepada Yesus 

(4:23, 9:35). Mereka tahu dan melihat secara langsung bagaimana Yesus 

menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka belajar bagaimana Yesus berdoa, 

dan mereka sendiri yang meminta supaya Yesus mengajarkan bagaimana 

berdoa (6:5-15, band. Lukas 11:1). Mereka belajar dari Yesus tentang kasih 

dan belas kasihanan pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir 

setan, memberikan makan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 

miskin. Para murid belajar bagaimana ketika Yesus menghadapi persoalan, 

merasakan bagaimana penderitaan yang dialamiNya mulai dari getsmani 

sampai kepada bukit Golgota. Semua ini adalah bentuk sekolah kehidupan 

                                                           
74Leroy Eims, Pemuridan Seni yang Hilang (Bandung: Lembaga Baptis Indonesia, 

1982), 96. 
75Walter W. Wessel dan William L. Lane, “The Explanation of Mark,” in Kenneth 

Barker (general editor), The NIV Study Bible (Grand Rapids, Michigan: Zondervan 

Publishing House, 1985), 1497-1498. 
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yang mahal dan berarti dalam membentuk karakter para murid menjadi sama 

seperti gurunya.  

Pada waktu Ia berbicara dengan orang banyak yang mengerumuni 

Dia. Murid-murid-Nya berada di dekat Dia untuk ikut 

memperhatikan serta mendengarkan ajaran-Nya. Tanpa 

mengabaikan pelayanan tertentu kepada orang-orang yang 

membutuhkan, Ia senantiasa ada dengan murid-murid-Nya untuk 

melayani mereka.  Dengan demikian, mereka tidak saja menerima 

pelajaran melalui percakapan atau perbuatan Yesus terhadap 

orang-orang lain, tetapi juga menerima bimbingan pribadi bagi 

mereka sendiri.76 

 

c) Diutus untuk Memuridkan 

Yesus telah memanggil, memilih, memperlengkapi kedua belas murid, 

kemudian Yesus mengutus mereka. Pengutusan pertama ditulis dalam Matius 

10:1-15 untuk melakukan pelayanan memberitakan Kerajaan Allah dan 

mengajar serta menyembuhkan orang sakit. Tugas pengutusan yang pertama 

ini khusus kepada orang-orang Israel (ayat 6). Yesus menyuruh mereka untuk 

menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang 

kusta, mengusir setan-setan. Mereka dilarang untuk mendapatkan keuntungan 

dalam pelayanan ini. Karunia dan tanda mujizat ini diterima dengan cuma-

cuma, sehingga merekapun harus memberikan dengan cuma-cuma pula. 

Dalam pengutusan Yesus juga memberitahu bahwa di pelayanan, mereka 

akan menghadapi tantangan dan penganiayaan. Yesus menggambarkan 

bahwa mereka ini diutus seperti doma di tengah-tengah serigala, untuk itu 

hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati (10:16). Para murid 
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harus siap diperhadapkan ke mahkamah agama, disesah, digiring kepada para 

penguasa dan raja-raja (10:34, 16:21-28). 

Keduabelas murid itu sedang belajar bahwa mengikut Yesus, 

guru mereka bukanlah seperti piknik di gunung, semacam 

perjalanan yang menyenangkan, melainkan Ia condong 

melibatkan mereka dalam pengalaman yang mirip dengan apa 

yang akan dialamiNya sendiri – penderitaan.77 

 

Namun satu hal yang Yesus janjikan kepada para murid, bahwa 

sekalipun dianiaya, mereka tidak perlu takut karena janji penyertaannya tetap 

berlaku atas mereka. Roh Kudus akan memberikan hikmat saat itu juga 

bagaimana mereka harus memberikan jawaban dan berkata-kata tentang 

kebenaran. (10:19-20). 

Selanjutnya dalam Mat. 28:19-20a Yesus memberi perintah kepada 

murid-murid-Nya, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku 

dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah 

mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu”.  

Yesus telah menjadikan murid-murid-Nya sebagai pelayan yang meneruskan 

pelayanan-Nya, dan pada akhirnya, Yesus memberi mandat kepada mereka 

agar mereka melayani orang lain, dengan cara menjadikan orang-orang yang 

mereka layani sebagai murid-Nya.78 Jelas bahwa tujuan Yesus pada akhirnya 

adalah mengutus murid-murid-Nya menjadi saksi kepada segala bangsa tidak 

hanya sebatas bangsa Yahudi saja seperti pada pengutusan yang pertama. 

Mereka harus memberitakan Injil tentang pertobatan (Bdk. Luk. 24:46-48) 

kepada segala makluk dan membaptis mereka yang percaya (bdk. Mark. 

16:15).   

                                                           
77 Robert L. Boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama 

Kristen dari Plato sampai Ignatius Loyola. (Jakarta: BPK.Gunung Mulia, 2002), 59 

78 Robert E. Coleman, Rencana Agung Penginjilan…, 64-65.  
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Wright menuliskan sebagai berikut: 

Yesus yang disampaikan Matius mengajar para muridNya untuk 

mejadikan murid dan membabtis di seluruh dunia. Yesus versi 

Lukas mengutus para murid-murid dan membabtis di seluruh 

dunia. Yesus versi Lukas mengutus para muridNya untuk pergi 

ke Yerusalem, Yudea dan ujung bumi, sementara Yesus menurut 

Yohanes berkata, “Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian 

juga sekarang AKu mengutus kamu.” Kisah Para Rasul adalah 

kisah utama, atau sedikitnya sebuah kisah tentang misi orang 

Kristen mula-mula. Dan surat-surat Paulus mengonfirmasi baha 

tak hanya dirinya, tetapi juga sejumlah besar orang Kristen lain, 

berkeyakinan bahwa mereka memang mesti berkeliling dunia 

yang dikenal waktu itu untuk memberitahu orang bahwa ada 

seorang raja lain, Yesus namanya.” Dengan demikian misi dunia 

merupakan aspek pertama sekaligus paling menonjol dari praksis 

Kekristenan mula-mula.79 

 

Ini sejalan dengan perkataan Yesus kepada murid-murid bahwa mereka 

harus pergi dan menghasilkan buah dari pelayanan mereka (Yoh. 15:16), 

dengan maksud bahwa, “‘Oleh pemberitaan mereka Ia mengharapkan orang-

orang lain pun akan percaya kepada-Nya (Yoh. 17:20) dan orang-orang yang 

sudah percaya kemudian melanjutkan pemberitaan itu kepada orang-orang 

lain, sehingga pada suatu ketika dunia akan mengetahui siapa Dia dan apa 

tujuan pelayanan-Nya (Yoh. 27:21, 23).”80   

Jadi murid merupakan bagian yang penting untuk melanjutkan 

pelayanan selanjutnya. Dua belas murid Yesus terlibat langsung dalam 

pelayanan bersama Yesus, sehingga mereka mengalami sendiri pengalaman-
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pengalaman pelayanan, yang secara tidak langsung pula murid-murid 

dibentuk menjadi seperti Yesus.  

Serangkaian pemaparan tentang murid dalam Injil Matius membawa 

kepada suatu kesimpulan penting tentang praktek Pendidikan Kriten yang ada 

di gereja. Pemanggilan Murid untuk menjadi murid Kristus memberikan 

inspirasi bahwa dalam pendidikan Kristen diperlukan rekrutmen. Para peserta 

didik dalam Pendidikan Kristen tidak datang dengan sendirinya, mereka perlu 

direkrut, dipromosi, dan diberikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan 

pendidikan di gereja. 

Selanjutnya setelah dipanggil murid perlu diperlengkapi, yaitu diajar 

sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Pengajaran Firman secara langsung 

membuat mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran, dan akan 

berdampak terhadap perubahan karakter dan perilaku. Mengajar bukan saja 

secara verbal langsung, namun juga dilakukan dengan memberikan teladan 

melalui kehidupan setiap hari. Peserta didik dalam gereja memerlukan figure 

seorang guru yang dapat memberikan contoh dalam kehidupan setiap hari 

bagaiman beriman dan bertumbuh di dalam Kristus. 

Murid bukan saja dipanggil, diperlengkapi namun harus diutus untuk 

memuridkan orang lain. Perintah pergilan dan ajarlah ini bukan saja berhenti 

pada para rasul, namun sampai kepada gereja masa kini. Peserta didik dalam 

gereja perlu dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus 

menjadikan semua bangsa murid Yesus. Perlu diketahui bahwa dalam 

pengutusan ini setiap murid harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan 

yang akan mucul. Namun demikian dalam berbagai tantangan yang ada janji 

penyertaan Yesus sebagaia aguru agung tetap untuk selama-lamanya. 

 

D. Kurikulum 

Ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahasa Latin  yaitu: 

curricure artinya race track, yaitu tempat berpacu atau lintasan yang dipakai 

oleh pelari atau oleh pacuan kuda, atau jarak tempuh yang mesti dicapai oleh 
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pelari. Landasan atau ide dasar makna dari kata ini ialah mencapai tujuan 

dengan memasukkan seluruh jalur yang diwajibkan dalam jangka waktu 

tertentu.81  Berdasarkan pengertian asal kata ini kurikulum dalam dunia 

pendidikan dapat diartikan sejumlah mata pelajaran atau materi yang harus 

ditempuh atau diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.   

Pengertian seperti ini adalah bentuk pengertian yang lama, dimana 

fokus pengertiannya berpusat pada serangkaian mata pelajaran, sehingga 

kebanyakan orang ketika di tanya bagaimana kurikulum pendidikanya? Maka 

orang tersebut akan menyebutkan sejumlah mata pelajaran yang harus 

diselesaikan, sampai dengan mendapatkan ijasah atau sertifikat.  

Seiring dengan perkembangan di dalam dunia pendidikan, pengertian 

kurikulum juga mengalami perkembangan tidak hanya sebatas pada sebaran 

daftar mata pelajaran, akan tetapi memiliki cakupan arti yang lebih luas. Tung 

memberikan pengertian bahwa “Kurikulum adalah suatu rencana tertulis, 

yaitu rencana yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-

alat, dan waktu. Kurikulum juga sebagai suatu hasil pembelajaran.”82 

Perluasan arti kurikulum disini terlihat dari adanya komponen-komponen 

yang membentuk kurikulum itu sendiri.  

Kurikulum Pendidikan Kristen adalah pengalaman si pelajar dibawah 

bimbingan.83 Kurikulum dalam hal ini melibatkan unsur pengalaman belajar 

peserta didik yang pada akhirnya akan mempengaruhi perubahan dan 

perkembangan pola pikir dan tingkah lakunya. Caswel dan Campbell 

sebagaimana di tulis oleh Sanjaya menjelaskan bahwa kurikulum adalah 

menciptakan pengalaman belajar peserta didik dibawah asuhan seorang guru. 

                                                           
81 Khoe Yao Tung, Terpanggil Menjadi Pendidik Kristen yang Berhati Gembala, 

Mempersiapkan Sekolah dan Pendidik Kristen Menghadapi Tantangan Global pada Masa 
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82 Ibid. 
83 Randolph C. Miller, Education for Christian Living (Engelwood Cliffs, New Jersey: 

Prentice hall, 1956), 44 
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Ronald C. Doll memberikan penekanan yang sama dalam pengertian 

kurikulum yaitu tidak hanya terbatas pada daftar subyek mata pelajaran akan 

tetapi telah mengalami perubahan pengertian kepada seluruh pengalaman 

belajar peserta didik dibawah pimpinan dan bantuan serta pengawasan 

sekolah.84 

Kurikulum dipandang sebagai seperangkat alat yang akan mengarahkan 

semua peserta didik kearah tujuan pendidikan. Pengalaman belajar yang 

dimaksud dapat melibatkan semua unsur yang ada di sekolah baik yang 

berupa intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Eli Tanya memberikan 

penjelasan bahwa kurikulum Pendidikan Kristen menyangkut semua 

pengalaman murid di rumah, di gereja dan sekolah digunakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan gereja.85  

Kurikulum yang hanya sebatas subyek pelajaran yang harus diikuti 

dalam kurun waktu tertentu oleh seorang peserta didik, telah mempersempit  

pengertian kurikulum itu sendiri. Selain itu pengertian ini tidak 

mencerminkan proses pendidikan sebagai bentuk pelaksanaan kurikulum 

yang memang berlangsung secara kompleks. Pelaksanaan kurikulum yang 

terlihat dari proses pembelajaran mencakup interaksi guru dan peserta didik, 

materi, dan lingkungan belajar, yang membawa peserta didik dalam 

pengalaman belajarnya.  

Pengertian lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kurikulum itu 

merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dalam kaitannya dengan pendidikan Kristen, tujuannya adalah 

membimbing setiap pribadi ke dalam keputusan untuk hidup sebagai orang 

Kristen.86 Kurikulum ada dimaksudkan sebagai suatu perencanaan dan jalan 

untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Semua guru dan pendidik sepakat 
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bahwa tujuan Pendidikan Kristen adalah membawa peserta didik untuk 

mengerti dan memahami isi Alkitab, dan melaluinya membawa mereka untuk 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi.  

Yao Tung menuliskan Kurikulum memiliki maksud dan tujuan tertentu 

yang hendak dicapai sebagai hasil dari keseluruhan proses. Raul Paulus 

menyebutkan tujuannya adalah menjaga iman. Oleh karena itu kurikulum 

tidak hanya mencakup hal yang sepele, namun mengandung keseluruhan 

proses pendidikan.87  

Lois Lebar menuliskan definisi kurikulum yang berkaitan dengan 

interaksi aktif antara guru, peserta didik dan ALkitab sebagai sumber utama 

pendidikan Kristen, sebagai berikut: 

Alkitab dalam orientasi Alkitabiah, “kurikulum” dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

isi berotoritas yang dibimbing atau dilaksanakan oleh 

kepemimpinan Kristen agar dapat membawa para siswa satu 

langkah lebih dekat kepada kedewasaan di dalam Kristus. 

Kegiatan-kegiatan ini melibatkan interaksi dari para pengajar 

dan para siswa dengan firman Allah.88 

Kurikulum merupakan rencana sebuah proses pendidikan di gereja 

yang harus memuat kegiatan pembelajaran seumur hidup. Kurikulum yang 

baik bukan saja berhenti pada satu jenjang usia, misalnya sampai dengan 

anak-anak saja, namun harus berlanjut kepada remaja, pemuda, dewasa, 

lanjut usia. Hal ini dapat dicermati dari usulan kurikulum yang ditulis oleh 

Eli Tanya sebagai berikut: 
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Isi kurikulum paling tidak memuat poko-pokok yang 

komprehensif tentang:  

1) Iman Kristen yang meliputi hakekat Allah, Roh Kudus, Yesus 

Kristus, manusia, gereja, Alkitab dan pengetahuan tentang 

filsafat-filsafat dunia, juga tafsiran Kristen tentang alam 

semesta. 

2) Alkitab sebagai Firman Allah, meliputi sejarah terjadinya, cara 

pemakaiannya pada berbagai kesempatan, metode-metode 

studi PL dan PB dan bagaimana mengajarkannya. 

3) Kehidupan Kristen, meliputi: ibadah, pergaulan, pekerjaan, 

menjadi orang tua bertanggung jawab, tafsiran tentang seks 

secara Kristen, pernikahan Kristen, hubungan dengan 

masyarakat, dan seterusnya.  

4) masalah Sosial, meliputi asas-asas Kristen dalam 

hubungannya dengan kehidupan masyarakat, ekonomi dan 

perdagangan, pemerintahan, kewarganegaraan, kerja dan 

setetusnya.  

5) Hubungan dunia, meliputi misi ke seluruh dunia, gerakan 

oikumene, kesempatan-kesempatan dalam hubungan dengan 

dunia luas. 

 

Penekanan pengertian kurikulum yang pertama adalah kepada 

pengalaman belajar siswa, dan berikutnya kepada pencapaian tujuan 

pendidikan, selanjutnya interaksi antara guru peserta didik dan Alkitab. 

Berangkat dari pengertian kurikulum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kurikulum pendidikan Kristen adalah sebuah sistem pendidikan yang 

diciptakan sebagai rencana untuk mengembangkan pengalaman belajar 

peserta didik, dalam belajar Alkitab dan iman Kristen, melalui bimbingan 

Roh Kudus, dalam interaksinya dengan lingkungan belajar, untuk mencapai 

kedewasaan iman dan pengenalan yang benar tentang Yesus sebagai Tuhan 
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dan juruselamat, dan berlangsung di sepanjang rentang kehidupan manusia di 

gereja.  

Pengertian di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Kurikulum adalah sebuah sistem pendidikan. 

Dalam kurikulum memuat sebuah sistem pendidikan dan pembelajaran. 

Dalam hal ini sistem pendidikan di gereja memiliki cakupan yang luas 

yaitu dalam lingkup suatu gereja lokal tertentu. Sedangkan pembelajaran 

mengarah kepada cakupan yang lebih sempit yaitu kepada materi 

tertentu. Sebuah sistem berarti didalamnya memuat pengembangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi, yang dalam prosesnya saling terkait satu 

dengan yang lain. 

b) Kurikulum sebagai suatu rencana. 

Memiliki arti sebagai suatu pedoman persiapan sebelum melaksanakan 

pendidikan dan pembelajaran. Sebagai sebuah persiapan maka di dalam 

kurikulum memuat rencana pembelajaran, seperti tujuan, isi materi, 

strategi pembelajaran, dan evaluasi. Semua disusun secara sistematis 

dengan baik untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 

c) Kurikulum berhubungan erat dengan pengalaman belajar peserta didik. 

Pengalaman belajar ini memiliki cakupan yang luas karena meliputi 

interaksi aktif antara peserta didik dengan guru, peserta didik lainnya, 

linkungan belajar baik di gereja, di sekolah maupun di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Dalam kurikulum harus dirancang kegiatan 

untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Contoh 

pengalaman belajar adalah : mendengarkan penjelasan guru, 

mengerjakan tugas individu dan kelompok, berdiskusi, mengamati, 

interaksi buku, membuat proyek, unjuk kerja, menerapkan teori, 

melakukan percobaan, membuat laporan, dan lain sebagainya.  

d) Dalam Belajar Alkitab dan iman Kristen. 

Alkitab merupakan sumber utama dalam pendidikan Kristen untuk 

menenal Yesus dan kebenaran-kebenarannya yang membawa peserta 
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didik kepada kedewasaan rohani. Winona Walworth mengatakan bahwa 

Alkitab harus menjadi dasar dan sumber kurikulum, semua inti 

pengajaran bersumber dari Alkitab, Kristus menjadi fokus dalam 

kurikulum artinya ajaran dan tujuan hidup Kristen harus berpusat pada-

Nya, dan murid sebagai obyek kurikulum, mengajar mereka untuk hidup 

dalam kebenaran Alkitab serta mampu mengasihi Tuhan Yesus secara 

pribadi.89 Iman Kristen berarti pokok-pokok iman (teologi) yang ada di 

dalam suatu gereja, dan menjadi dasar pengajaran gereja tersebut. 

Tentunya setiap gereja memiliki pemahaman teologinya sendiri-sendiri, 

dan hal ini perlu diajarkan dengan baik kepada semua jemaat. 

e) Melalui bimbingan Roh Kudus. 

Roh Kudus adalah pribadi Alah yang akan mengajar dan memberikan 

pengertian kepada setiap orang untuk mengerti kebenaran Firman Tuhan. 

Roh Kudus akan menuntun setiap orang  percaya mengerti Firman Tuhan 

dan membimbing untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Selain tiu 

Roh Kudus juga akan membimbing guru dalam menyampaikan 

kebenaran dengan memberikan hikmat, pengertian bagaimana 

menyampaikan kebenaran yang diajarkan. 

f) Mencapai kedewasaan iman dan pengenalan yang benar tentang Anak 

Allah. 

Tujuan dari sebuah proses pembelajaran adalah perubahan pola pikir dan 

tingkah laku, dimana mengarah kepada pengenalan yang benar tentang 

Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat. Kedewasaan iman disini 

juga berbicara tentang perubahan karakter, yang sesuai dengan karakter 

Kristus. Kurikulum yang disusun dan dibuat harus mencerminkan 

pembentukan karakter Kristus dalam diri perserta didik, melalui proses 

pendidikan yang berlangsung terus menerus. Sedangkan pengenalan 

                                                           
89Walworth, Winona Walworth, Introduction to Biblical Christian Education 

Chicago: The Moody Biblical Institute, 1981), 285-286.   
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yang benar tentang Yesus, bukan saja bersifat pengetahuan dan 

informasi, hal ini penting, akan tetapi lebih lanjut membawa diri peserta 

didik kepada hubungan pribadi antara peserta didik dengan Tuhan Yesus. 

g) Berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia di gereja. 

Gereja merupakan salah satu institusi yang wajib menyelenggarakan 

pendidikan bagi semua jemaatnya. Pada umumnya kurikulum di gereja 

hanya berhenti pada anak-anak dan remaja, sementara itu untuk 

pendidikan Kristen bagi pemuda dan dewasa, tidak ada kurikulumnya. 

Hal ini merupakan kesalahan umum yang terjadi di gereja. Kurikulum 

perlu disusun untuk setiap tingkatan usia, mulai dari anak-anak sampai 

dengan lanjut usia. Dalam penyusunannya harus memperhatikan 

kesinambungan dalam setiap kategori usia.  

Di dalam Injil Matius tidak didapati kata kurikulum, namun bukan 

berarti bahwa tidak ada satu pokokpun yang bisa dibicarakan sehubungan 

dengan kurikulum di dalam Injil Matius ini. Berbicara tentang kurikulum di 

dalam Injil Matius dapat dilakukan dengan jalan menguraikan komponen-

komponen utama yang ada dalam kurikulum. Berarti Kurikulum dalam Injil 

Matius adalah sejumlah fakta dalam narasi Alkitab tentang komponen 

pendidikan yaitu: tujuan, materi, pembelajaran, evaluasi.90 Berangkat dari 

pengertian ini dalam Injil Matius ditemukan beberapa ayat yang didalamnya 

dapat dikelompokkan ke dalam tujuan, materi, proses belajar, dan evaluasi. 

Berangkat dari tema-tema teologi yang sering dibicarakan dalam Injil 

Matius, ditemukan dua tema utama yaitu Kerajaan Allah dan Hukum Kasih. 

Dua tema ini merupakan dasar dari pengajaran dan pelayanan Yesus yang 

ditulis dalam Injil Matius. Untuk itu kurikulum pendidikan Kristen yang 

                                                           
90 Yonas Muanley, Pengertian Kurikulum dalam ALkitab, internet: dalam 

http://kurikulumdalamalkitab.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kurikulum-dalam-

alkitab.html, diakses pada tanggal 5 September 2017 

http://kurikulumdalamalkitab.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kurikulum-dalam-alkitab.html
http://kurikulumdalamalkitab.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kurikulum-dalam-alkitab.html
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terdapat dalam Injil Matius dapat dimulai dari dua tema ini, yaitu Kerajaan 

Allah dan Hukum yang utama. 

 

 

a) Kerajaan Allah 

Salah satu tema penting dalam Injil Matius adalah Kerajaan Allah. 

Dimulai dari pelayanan Yohanes Pembabtis yang tampil dengan seruan 

“Bertobatlah sebab Kerajaan Sorga sudah dekat” (3:1-2). Selanjutnya Tuhan 

Yesus memulai pelayanan di Galilea juga menyerukan hal yang sama yaitu 

“Bertobatlah sebab Kerajaan Sorga sudah dekat” (4:17). Yesus memanggil 

murid-murid yang pertama (4:18-22) sebagai persiapan kelanjutan 

pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini. Selanjutnya Matius menuliskan: 

“Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah 

ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala 

penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.” (4:23). 

Santoso, membenarkan bahwa Kerajaan Allah merupakan tema penting 

dalam Injil Matius: “Dari sini kita dapat membenarkan pendapat Hunter dan 

Ladd bahwa Kerajaan Allah merupakan tema utama pemberitaan dalam Injil 

Sinoptik, terutama Injil Matius.”91  

Kata Kerajaan Allah dalam Injil Matius dipakai hanya 5 kali, dan 

selanjutnya sebanyak 32 kali Matius menggunakan istilah Kerajan Sorga. 

Secara keseluruhan digunakan kata basileia, “kerajaan” hampir  150 kali. 

Pemakaian kata Kerajaan Sorga dipakai oleh Matius karena dalam 

pemahaman orang Yahudi nama Allah itu dipandang terlalu suci untuk 

disebutkan.92 Yesus menggunakan dua istilah kerajaan sorga sama dengan 

kerajaan Allah yang memiliki arti sama.93 

                                                           
91 David Imam Santoso, Teologi Matius, Intisari dan Aplikasinya, (Malang: Literatur 

SAAT, 2009), 142 
92 David Imam Santoso, Teologi Matius …, 144 
93Eddy Paimoen, Kerajaan Allah dan GEREJA (Bogor: Kasih Abadi, 2006) 17.  
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Matius menjabarkan Kerajaan Sorga ini dalam perumpamaan yang 

terdapat pada pasal 13. Perumpamaan ini semuanya berbicara tentang 

Kerajaan Sorga, yaitu perumpamaan penabur (13:1-23) yang berbicara 

tentang bagaimana Firman Tuhan diberitakan dan bertumbuh dalam diri dan 

kehidupan orang. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum (13:24-30), 

menggambarkan bahwa di dalam Kerajaan Sorga itu ada dua jenis orang, 

yang pertama adalah mereka yang hidup dalam FIrman Tuhan dan 

diselamatkan, kedua adalah orang yang tidak lahir baru, benihnya bukan dari 

Allah, sehingga tidak diselamatkan. Perumpamaan tentang sesawi (13:31-32) 

Dimana Kerajaan Sorga akan berkembang dan menjadi besar, menjadi 

naungan bagi banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Perumpamaan 

tentang ragi (13:33), dimana ragi menggambarkan dosa yang masuk dalam 

kehidupan orang percaya itu dapat mempengaruhi seluruh jemaat. Berikutnya 

perumpaman tentang harta terpendam (13:44), berbicara bahwa dalam 

Kerajaan Sorga jiwa-jiwa adalah harta yang terpendam, yang dicari dan 

diselamatkan lewat pengorbanan Yesus. Perumpamaan mutiara yang indah 

(13:45-46) menggambarkan orang-orang yang ada dalam dunia ini sedang 

mencari keselamatan di dalam Yesus, dan ketika mendapat keselamatan 

mereka mengorbankan miliknya untuk mengikut dan melayani Tuhan. 

Terakhir adalah perumpamaan tentang pukat (13:47-51), dimana dalam 

perumpamaan ini  digambarkan bahwa keselamatan adalah untuk semua 

orang, akan tetapi pada akhirnya jiwa-jiwa yang ada itu akan diuji, dan yang 

baik akan masuk sorga dan yang tidak baik akan dibuang. 

Selain perumpamaan yang ada di atas ada banyak ayat-ayat yang 

menuliskan tentang Kerajaan Sorga misalnya dalam  4:17; 5:3,10,19-20; 

9:35; 10:7; 11:11-12; 18:1-35; 20:1-16; 22:1-14; 25:14-30. Dari sini dapat 

diketahui bahwa dalam Injil Matius, maksud inti dalam misi dan 
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pengajaranNya adalah memperkenalkan kerajaan sorga, serta membawa 

orang dapat masuk di dalam kerajaan sorga itu sendiri.94  

Dalam Injil Matius didapati serangkaian kurikulum berupa materi atau 

bahan ajar Yesus sehubungan dengan Kerajaan Allah. Materi tentang 

Kerajaan Sorga ini disampaikan dalam berbagai situasi dan kondisi, serta 

dengan menggunakan metode pengajaran yang berbeda-beda. Jika disusun 

dalam seluruh Injil Matius ditemukan materi tentang Kerajan Sorga sebagai 

berikut: 

Materi I Melakukan kebenaran Lebih dari orang Farisi (5:20) 

Materi II: Datanglah KerajaanMu (6:9-10) 

Materi III: Carilah Dahulu Kerajaan Allah (6:33) 

Materi IV: Terkecil dalam Kerajaan Sorga (11:11) 

Materi V: Kerajaan Allah sudah datang kepadamu (12:28) 

Materi VI: Kerajaan Allah diambil daripadamu (21:43) 

 

b) Hukum Terutama 

Semua perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus menggambarkan 

kerajaan sorga sebagai inti dalam misi dan pengajaran Yesus, dan dalam pasal 

22:34-40, kasih kepada Allah dan sesama merupakan dua pokok penting yang 

menjadi kurikulum inti harus dilakukan oleh setiap orang percaya untuk dapat 

masuk ke dalam kerajaan sorga itu.  

Pertama, kasih kepada Allah (22:37) dibuktikan dalam tiga sikap 

penting yaitu segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Konfirmasi 

ahli Taurat tentang jawaban Yesus memberikan satu indikasi penting bahwa 

mengasihi Allah, manusia perlu mengikuti standar Allah dan bukan standar 

manusia.95  Kata yang digunakan oleh Yesus adalah “kasihilah” menunjuk 

                                                           
94Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 48. 

 
95Anthony J. Saldarini, Pharisees Scribes and Sadducees in Palestinian Society 

(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1988), 153.  
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pada sebuah tuntutan kasih yang secara terus menerus dilakukan oleh setiap 

orang percaya dan itu harus menjadi kebiasaan dari totalitas kehidupan 

manusia.  William Lane mengatakan bahwa, kasih yang menentukan 

penetapan kehidupan seseorang dan kasih menempatkan keseluruhan 

kepribadiannya melayani Allah, yang merefleksikan komitmen kepada Allah 

dalam hubungan yang wajar dengan putra ilahi (divine sonship).96  Prinsip 

totalitas kehidupan kasih kepada Allah mencakup tiga hal utama dalam 

pengungkapan Injil Matius, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, 

dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, terkait dengan 

pembuktian secara vertikal melalui sikap manusia yang diajarkan oleh Yesus 

tentang keselamatan, doa dan puasa, kesembuhan ilahi, persembah-an dan 

iman, ketekunan dan kesetiaan kepada Allah (bdk. Mat. 3:13-17; 4:1-17; 5:1-

48; 6:5-34; 7:1-27; 8:1-34; 11:25-30; 13; 18; 21:38-46; 22:15-22; 24:45-

51).97 

Kedua,  kasih kepada sesama (Mat. 22:39). Tuhan Yesus menegaskan 

bahwa nilai kasih kepada Allah sama dengan nilai kasih kepada sesama. 

“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” memiliki makna dan 

tujuan yang sejalan, yang tidak terpisah dengan kasih pertama.  Kasih kepada 

sesama merupakan kurikulum inti kedua yang diajarkan Tuhan Yesus dengan 

penjabaran bahan ajar dalam konsep Matius yaitu saling memberi (6:1-4; 7:1-

5), mengasihi sesama dengan belas kasihan Yesus (9:35-38; bdk. Luk. 10:25-

37), saling menolong (14:13-21; 15:32-39), saling menasehati (18:15-20), 

hidup rukun dan saling memberkati (19:1-15).98   

                                                           
 
96William Lane, The Gospel According to Matthew. The New Internasional 

Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Michigen: Eardmans, 1974), 433.  

 
97J. Stephen Lang, Janji-Janji Alkitab (Bandung: Kalam Hidup, 2002), 316.  
98 Lang, Janji-Janji Alkitab..., 320.  
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Gembala sebagai pengajar Kristen dalam jemaat, perlu merancang dan 

memiliki kurikulum yang jelas menyangkut penerapan pendidikan Kristen 

dalam gereja, yang akan membentuk model kehidupan Kristen menjadi warga 

kerajaan sorga.  Inti kurikulum gereja adalah kasih kepada Allah dan kepada 

sessama (22:34-40),  yang akan mewarnai kehidupan umat Allah, dan 

menjawab kebutuhan manusia.99 

 

E. Metode Evaluasi 

Evaluasi adalah penilaian, dalam bentuk kata kerja mengevaluasi 

berarti suatu proses menilai atau memberikan penilaian.100 Menurut Sidjabat 

evaluasi adalah “Upaya untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang kita 

anut dan tegakkan, kemudian diwujudkan dalam kegiatan pendidikan dan 

pebelajaran itu telah dipahami atau direspons oleh peserta didik.”101 Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa pendidikan adalah transfer nilai-nilai, sehingga dalam 

proses evaluasi ini sikap mengasihi, kejujuran, kepedulian, keterbukaan, dan 

nilai-nilai kehidupan lainnya harus tercermin dalam diri peserta didik.102 

Faktanya banyak praktek pendidikan Kristen di gereja yang tidak 

melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di 

gereja. Beberapa alasan mendasar mengapa gereja enggan melaksanakan 

evaluasi adalah: 1) Merasa tidak memiliki waktu, dan mengevaluasi adalah 

masalah yang sulit dan banyak guru yang tidak dapat melakukannya. 2) 

menganggap bahwa evaluasi itu tidak perlu karena masalah kerohanian tidak 

bisa diukur sebatas nilai dan angka. 4) memandang bahwa mengevaluasi 

sama dengan menghakimi, dan dianggap tidak sesuai dengan Mat 7:1-5.103 

                                                           
99 Cully, Dinamika Pendidikan Kristen…, 155.  
100 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia…, 400 
101 B.S. Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 334 
102 Ibid., 335 
103 B.S. Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 335 
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Eli Tanya Menjelaskan bahwa “Evaluasi adalah perbandingan dari segi-

segi PAK dalam praktek dengan standard yang seharusnya memberi ciri-ciri 

di bidang itu, sehingga memberi keadaan situasi kini, apakah yang harus 

diperbaiki, dan memberi pengarahan baru kepada PAK jemaat.”104 Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa dalam evaluasi ini perlu diambil langkah-langkah 

dasar yang harus dijalani yaitu:  

1. Mengumpulkan fakta-fakta, artinya mencari fakta tentang 

situasi yang ada dalam gereja. 

2. Menetapkan standard-standard tentang konteks, skopus, 

tujuan, proses, dan desain PAK. 

3. Penilaian tentang kekuatan dan kelemahan, keberhasilan 

dan kegagalan apa yang telah dipenuhi dan kebutuhan-

kebutuhan dalam program. 

4. Keputusan-keputusan menuju perbaikan.105 

Melakukan evaluasi berarti berbicara masalah teknik. Bagaimana cara 

melakukan evaluasi ini. Secara umum evaluasi dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan berupa soal dalam bentuk tes. Diakhir evaluasi guru 

melakukan penilaian dan dapat mengukur pencapaian dari peserta didik, 

dilihat dari nilai yang telah dicapai. 

Beberapa teknik menilai pencapaian pendidikan Kristen adalah sebagai 

berikut: 

1. Catatan profil dari murid selama dan pada akhir waktu 

tertentu, sekitar perubahan keyakinan, pergaulan, penguasaan 

diri, sikap-sikap dan sebagainya. 

2. Laporan anekdot dari pengamat kelas yang menilai dari waktu 

ke waktu. 

                                                           
104 Eli Tanya,  Gereja dan Pendidikan…, 95 
105 Eli Tanya,  Gereja dan Pendidikan…, 97 
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3. Wawancara dengan murid-murid dengan guru yang memberi 

informasi penting. 

4. Wawancara dengan para orang tua oleh guru dapat memberi 

hasil pengamata yang menolong evaluasi. 

5. Laporan dari para orang tua, guru sekolah umum pemimpin-

pemimpin lain dan kawan-kawan dapat menunjukkan 

pengaruh murid dalam masyarakat. 

6. Ujian-ujian dapat memberi hasil dan pencapaian PAK 

misalnya: sikap-sikap, pengetahuan Alkitab, praktek 

kehidupan Kristen, perilaku Kristen, pengetahuan sejarah 

gereja dan organisasi gereja, faktor-faktor kepribadian, iman 

dan gagasan-gagasan religius, dan segagainya.106 

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Yesus dan tercatat dalam Injil 

Matius adalah dalam Pasal 16:13-20. Yesus bertanya kepada muridNya 

tentang siapa diriNya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengenalan dan kepercayaan mereka terhadap Kemesiasan Yesus. Dia 

bertanya kepada murid-murid-Nya: “Kata orang, siapakah Anak Manusia 

itu?”.  Konsep tentang anak Manusia adalah konsep yang sudah dikenal oleh 

orang Yahudi dimana secara jelas itu menunjuk kepada Mesias. Pertanyaan 

ini dimaksudkan Yesus untuk melihat sejauh mana pemahaman para murid 

terhadap pandangan orang lain mengenai Mesias.  

Pertanyaan kedua secara khusus diarahkan kepada pemahaman para 

murid sendiri, Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah 

Aku ini?"  Petrus menjawab pertanyaan evaluasi ini dengan mengatakan: 

“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Pengakuan Petrus ini 

adalah sebuah proklamasi iman yang menunjukkan pengertian dan 

kepercayaan mereka kepada Yesus.  

B.S. Sidjabat mengatakan, 

                                                           
106 Eli Tanya,  Gereja dan Pendidikan…, 98 
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Dalam kitab Injil dijelaskan bahwa Yesus juga menyediakan 

waktu bersama-sama dengan murid-murid-Nya untuk 

mengadakan evaluasi setelah selesai mengadakan tugas-tugas 

tertentu. Sebagai contoh, Ia mengevaluasi pemahaman 

mereka mengenai siapa diri-Nya. Mula-mula mereka ditanya 

tentang pendapat orang sebelum mengorek pendapat murid-

murid-Nya sendiri (bdk. Mat. 16:13-20).107   

Pengakuan para murid ternyata memang harus diuji dalam pengalaman 

mereka mengikut dan melayani Yesus. Nyatanya para murid sendiri masih 

jatuh bangun dalam membangun kepercayaannya kepada kuasa Yesus. Enam 

hari setelah pengakuan para murid ini Yesus membawa tiga murid Petrus, 

Yohanes, Yakobus naik ke atas gungung (17:1-13). Di atas gunung ini Allah 

Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Pada waktu Yesus 

diproklamasikan di atas gunung, berarti dalam hal ini bukan manusia yang 

mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, namun Allah Bapa sendiri yang 

menyatakannya.  

Keadaan di atas gunung yang penuh kemuliaan ternyata berbanding 

berbalik dengan peristiwa di bawah gunung. Dimana para murid ternyata 

tidak dapat mengusir setan yang merasuk seorang pemuda yang 

menyebabkannya terkena penyakit ayan. (17:14-21). Yesus berkata dan 

perkataan ini adalah sebuah evaluasi tentang iman mereka yang masih belum 

kuat. Maka kata Yesus: "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang 

sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi 

Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari!" Pertanyaan 

Yesus dalam ayat ini merupakan bentuk pertanyaan evaluasi yang perlu 

direnungkan oleh para murid.  

                                                           
107Ibid.  
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Petrus sendiri yang dikisahkan seorang yang mengaku Yesus Mesias, 

ternyata menyangkal Yesus. Padahal bersama Yakobus dan Yohanes dia 

melihat secara langsung Yesus dimuliakan di atas gunung, serta mendengar 

suara Bapa yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Pada saat 

pencobaan datang imannya gugur, sebelum ayam berkokok Petrus telah 

menyangkal Yesus tiga kali 26:69-75). Penyangkalan ini tetap terjadi 

sekalipun sebelumnya Yesus sudah memberikan peringatan (26:30-35). 

Demikian halnya pada waktu Yesus ditangkap, semua murid lari 

meninggalkanNya sendiri (26:56). Mengenai penderitaan yang akan terjadi 

ini padahal Yesus telah memberitahu mereka sebanyak empat kali (16:21; 

17:22-23; 20:17-19; 26:1-5), hasil evaluasi menunjukkan mereka lupa dengan 

apa yang pernah Yesus katakan. Kesedihan semakin menjadi pada saat Yesus 

mati di kayu salib. Padahal berulang kali Yesus berpesan kepada mereka 

bahwa Dia akan bangkit. Kepercayaan para murid ini bangkit kembali ketika 

mereka melihat dan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara 

orang mati. 

Yesus mengadakan evaluasi terhadap apa yang telah diajarkan-Nya 

kepada murid-murid-Nya dengan bertanya kembali kepada mereka (16:13-

20).108 Pada saat pulang dari pelayanan Yesus memanggil mereka sendiri dan 

memberi kesempatak kepada mereka untuk menyaksikan apa yang dialami 

dalam pelayanan merupakan bentuk evaluasi. Setiap kegiatn pendidikan 

Kristen seyogyanya dilakukan evaluasi secara berkala, agar dapat diketahui 

berbagai kendala dan tantangan yang mungkin saja bisa terjadi. 

Berarti evaluasi dalam pendidikan Kristen memiliki manfaat yang 

besar. Sidjabat memberikan ulasan mengenai manfaat evaluasi ini yaitu: 1) 

Guru dapat menilai sejauh mana tujuan umum dan khusus uang dirumuskan 

itu relevan dan telah tercapai dalam kegiatan belajar mengajar. 2) guru dapat 

memberi tahu kemajuan prestasi belajar peserta didiknya. 3) Guru dapat 

                                                           
108Lois E. LeBar, Planning for Teaching (Chicago: Moody Press, 1982), 175-176.  
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mengetahui ketrampilan mengajarnya. Evaluasi itu seharusnya mengukur 

keterampilan mengajar guru atau kompetensi pedagogiknya, yang mencakup 

aspek komunikasi, relasi, penyajian dan penguraian serta pelatihan. 4) Guru 

dapat mengadakan perubahan di tengah-tengah keseluruhan program 

berdasarkan hasil evaluasi formatif.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 B.S. Sijabat, Mengajar Secara Profesional…, 339 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

Mengajar bagi seorang guru berarti termasuk merancang sebuah 

rencana pembelajaran agar peserta didik tertarik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Dalam hal ini guru perlu merancang sebuah pendekatan dan 

metode pembelajaran yang tepat. Disini metode mengajar diperlukan seorang 

guru untuk mengantarkan pelajaran agar dapat disampaikan melalui sebuah 

proses belajar mengajar.110  

Metode adalah cara yang dipergunakan seseorang dalam 

menyampaikan sesuatu, secara khusus dalam proses belajar mengajar, metode 

berkaitan dengan cara mengajar.111 Metode digunakan oleh guru dalam 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode itu 

sendiri bukanlah tujuan, namun jalan atau alat untuk mencapai suatu 

tujuan.112  Hal yang sama seperti yang dituliskan oleh Eli Tanya: 

Jadi metode hanyalah alat perantara demi mencapai tujuan – 

bukan tujuan itu sendiri. Dengan kata-kata sederhana metode 

adalah “bagaimananya” dari suatu pokok ajaran, artinya cara 

bagaimana mengajarkannya, sedangkan pokok ajaran adalah 

“apanya” yang akan diinformasikan… Metode dalam PAK 

berarti mengatur Injil sedemikian rupa agar menjadikannya 

efektif dalam kehidupan para pelajar.113 

  

                                                           
110 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam PAK, dalam Ajarlah Mereka 

Melakukan, ed. Andar Ismael, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 91  
111 Cully, Dinamika Pendidikan Kristen, 45. 
112 Homrighausen dan I.H. Enklaar, 74.  
113 Eli Tanya, Gereja dan Pendidikan…, 36-37 
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Setiap pengajaran akan menggunakan metode untuk menyampaikan 

pelajaran sesuai konteksnya, artinya metode merupakan bagian yang penting 

dalam proses belajar mengajar.114 Meskipun demikian perlu disadari bahwa 

metode apapun yang digunakan guru keberhasilan pengajaran tidak hanya 

ditentukan oleh metode itu sendiri melainkan guru merupakan faktor penting 

dalam pembelajaran. Pribadi guru dan seluruh hidupnya sangat 

mempengaruhi cara mengajar dan menentukan keberhasilan  

pembelajaran.115 

Menurut Tung metode adalah cara/alat untuk mengkomunikasikan 

pelajaran/Kebenaran kepada pelajar dan antara isi pelajaran dengan 

pengalaman. Selanjutnya Tung mengkategorikan metode belajar dalam 

Pendidikan Kristen ini ke dalam lima kelompok yaitu: 1) Belajar mandiri 

(pribadi membaca/merenung); 2) kelompok kerja, 3) Guru dan murid (tanya 

jawab/diskusi); 4) Guru kepada murid (mengajar/ ceramah), 5) Murid kepada 

guru (karya kreatif).116 

Berangkat dari serangkaian pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

metode pembelajaran dalam Pendidikan Kristen adalah cara atau alat yang 

digunakan oleh seorang guru untuk mengkomunikasikan materi pelajaran 

(kebenaran Firman Tuhan) kepada peserta didik sehingga mereka mempunyai 

pengalaman belajar yang berfareasi dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Guru bertanggungjawab untuk memilih metode yang akan 

dipakai dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena gurulah yang hendak 

melakukan pembimbingan kepada peserta didik.  

Pengertian di atas masih menyisakan persoalan yaitu bagaimana 

seorang guru membuat petimbangan-pertimbangan dalam memilih metode 

                                                           
114 Peter P. Person, An Introduction to Christian Education (Grand Rapids: Baker 

Book House, 1979), 83.  

 115 Robert R. Boehlke. Sejarah Perkembangan Pikiran…, 172-174 

116 Khoe Yao Tung, Tenpanggil Menjadi...,153 
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yang tepat bagi peserta didiknya. Menjawab pertanyaan ini Tung memberikan 

bebeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode adalah:117 

1). Guru menentukan dulu isi pelajaran sebelum memilih metode. 2). Guru 

memilih metode yang cocok untuk kelompok tertentu dan situasi tertentu. 3). 

Guru membuat variasi atau menggabungkan metode-metode, untuk 

menghilangkan kebosanan dan menyesuaikan dengan waktu dan keadaan 

yang sedang berlangsung. 4). Guru harus menggunakan setiap metode untuk 

membuka komunikasi, bukan sebaliknya. 5). Guru menyiapkan ruangan dan 

sarana sesuai dengan metode yang dipilih dan dipakai. 

Selanjutnya Ruth Kadarmanto, menawarkan kriteria dalam memilih 

metode yang tepat adalah sebagai berikut:118 1). Sesuai dengan kemampuan 

guru yang mengajar; 2) Sesuai dengan kemampuan peserta didik; 3). Sesuai 

dengan tujuan pelajaran; 4). Sesuai dengan waktu dan kondisi tempat yang 

tersedia; 5). Sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan. 6). Sesuai 

dengan jumlah peserta didik dalam kelompok. 7). Sesuai dengan minat dan 

pengalaman peserta didik; 8) Sesuai dengan kedekatan relasi peserta didik 

dengan pokok bahasan; 9) Sesuai dengan kedekatan relasi guru dengan 

peserta didik. 

Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana memilih dan menggunakan 

metode secara tepat dapat dilihat dari apa yang Homrighausen dan Enklaar 

katakan: 

Metode sebenarnya perkara yang bersudut dua. Ada sudut teori 

dan ada sudut praktik. Kita dapat mempelajari rupa-rupa cara 

dengan saksama, tetapi itu belum cukup. Ada juga pihaknya yang 

tak dapat dipelajari. Jika tak ada bakat atau karunia untuk 

mengajar, metode yang terbaik pun akan kurang berhasil. Jika tak 

ada semangat dan pengaruh pribadi dalam pengajaran itu, usaha 

                                                           
117 Khoe Yao Tung, Tenpanggil Menjadi…, 117 
118 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam PAK…, 91 
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kita pasti kurang gunanya, meskipun metode yang kita pakai 

dianggap metode yang paling efektif.119 

 

Eli tanya menuliskan 3 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan metode yaitu: 

Pertama, tidak ada suatu metode atau teknik tertentu yang baik 

(efektif) untuk semua golongan umur atau semua kesempatan 

belajar mengajar. Kedua, kita tidak perlu menggunakan sebuah 

meode saja dan mengesampingkan metode lainnya. Beberapa 

teknik sekaligus dapat digunakan demi kesuksesan lainnya. Ketiga, 

dipandang secara teologis, maka kita haruslah menyadari bahwa 

metode apapun yang digunakan guru, keberhasilan tugas tidaklah 

ditentukan oleh metode, sebab Roh Kuduslah faktor penentu itu.120 

 

Dalam pengajarannya Tuhan Yesus menggunakan metode 

pembelajaran yang disesuaikan dengan pendengarnya. Yesus tahu bagaimana 

cara mengajar mereka yang berada pada lapisan masyarakat miskin, golongan 

bangsawan, ahli Taurat dan orang Farisi, anak-anak, seorang muda dan 

sebagainya. Yesus selalu menggunakan metode yang tepat dalam 

pengajaranNya, sehingga para pendengarNya mudah mengerti dan 

memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.121 

Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan berbagai metode 

mengajar yang dipakai oleh Yesus dalam Injil Matius, yaitu: 1). Metode 

ceramah; 2) Metode cerita, 3). Metode demonstrasi; 4). Metode simulasi; 5). 

Metode tanya jawab; 6) Metode Diskusi 

 

                                                           
119Homrighausen dan I.H. Enklaar, 74.  
120 Eli Tanya, Gereja dan Pendidikan…, 36 
121 Hardi Budiyana,Dasar-Dasar PAK, (Yogyakarta: 2011), 39-41 
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A. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang paling banyak dipakai dalam 

pendidikan Kristen. Tuhan Yesus dalam menyampaikan ajarannya juga 

sering memakai metode ini. Metode ceramah dapat dikatakan sama dengan 

metode berkhotbah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan komunikasi satu arah. Ceramah sendiri berarti  pidato oleh 

seseorang di hadapan banyak pendengar, yang membicarakan suatu hal, 

pengetahuan dan sebagainya.122  Price mendefinisikan metode ceramah yaitu 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara berpidato, guru berbicara terus-

menerus, materi diajarkan secara simpatis dan menyeluruh.123 

Metode ceramah merupakan pembelajaran yang cenderung monolog 

dimana komunikasi dilakukan satu arah, dari guru kepada peserta didik. 

Sidjabat juga menggolongkan metode ini sebagai metode dengan komunikasi 

satu arah.”124  

Ruth Kadarmanto menjelaskan bahwa metode ini dipakai untuk 

menyampaikan informasi, gagasan, analisa, penjelasan atas suatu masalah. 

Disampaikan secara lisan oleh seorang pembicara yang ahli dibidangnya. 

Metode ini memiliki kekuatan dapat memberi informasi yang banyak dalam 

waktu yang singkat. Metode ini tidak mahal dari segi materi bahan dan nara 

sumber. Merupakan latihan yang baik bagi peserta untuk mendengar dengan 

baik. Sedangkan kelemahannya adalah metode ini menolog, kurang terjadi 

dialog. Peserta pasif dan sering membosankan kalua pembicara tidak menarik 

dan waktu terlalu lama.125 

Dari serangkaian penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa metode 

ceramah adalah metode mengajar dengan komunikasi satu arah, dimana guru 

menyampaikan informasi, kebenaran, secara sistematis, langsung atau verbal. 

                                                           
122 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 281 
123 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 122 
124Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 231. 
125 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam…, lamp. 1 
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Guru perlu kreatif dalam mengkomunikasikan materi atau kebenaran Firman 

Tuhan, agar peserta didik tidak jenuh pada saat mengikuti pembelajaran.  

Keuntungan penggunaan metode ini adalah seperti yang dituliskan oleh 

Price sebagai berikut: 

Ada beberapa manfaat dalam penggunaan metode ini. 

Metode ceramah sangat bermanfaat bila dipakai dalam kelas yang 

besar. Metode inipun berguna jika kebanyakan dari anggota kelas 

tidak sanggup mempelajari pelajaran sendiri. Metode ceramah 

berguna sekali dalam pengajaran doktrin dan bagian-bagian yang 

sulit dalam Perjanjian Lama. Metode ini juga memungkinkan 

seorang guru menyajikan pelajaran secara lebih menyeluruh dari 

pad ajika ia menggunakan metode bertanya dan diskusi. 

Kemungkinan menyimpang dari pokok lebih kecil. Metode 

ceramah memungkinkan tercapainya suatu puncak yang memberi 

kesan dalam.126 

 

Metode ceramah banyak dipakai oleh Tuhan Yesus, khususnya 

permulaan pekerjaan-Nya ketika Ia berbicara di hadapan orang banyak, 

maupun kepada sekelompok kecil orang, dan juga secara khusus kepada 

murid-muridNya.127  Yesus berkhotbah dan mengajar orang banyak, 

kerumunan orang, dan murid-muridNya dengan menggunakan metode 

ceramah ini.128 Boehlke mengatakan:  

Dengan metode ceramah Yesus berusaha menyampaikan 

pengetahuan kepada murid-murid-Nya atau menafsirkan 

pengetahuan tersebut. Melalui pendekatan itu Ia mengharapkan 

                                                           
126 Price, Yesus Guru Agung…, 122  
127 Price, Yesus Guru Agung…, 123 
128Thom & Joani Schultz, Meningkatkan Kinerja Jemaat (Bandung: Kalam Hidup, 

2000), 35.  
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dua tanggapan dari para pendengar-Nya: pengertian mendalam 

dan perilaku baru (bnd. Khotbah di Bukit, Mat. 5-7).129 

 

Dalam Injil Matius terdapat kelompok-kelompok perikop yang dapat 

dikategorikan sebagai Yesus mengajar dengan menggunakan metode 

ceramah.  

Pertama, Matius 5-7, merupakan karya kumpulan khotbah Yesus yang 

disebut sebagai khotbah di bukit. Matius mengawali dan menggambarkan 

situasinya dengan menuliskan “Ketika Yesus melihat orang banyak itu, 

naiklah Ia ke atas bukit…” Naik disini merujuk kepada salah satu lereng dari 

bukit tidak harus juga dikatakan Yesus naik ke puncak sebuah bukit. Yesus 

“duduk” merupakan sikap yang lazim dari seorang guru pada saat mengajar. 

Kemudian “Datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya.” Sebagai suatu tanda 

kesediaan para murid untuk mendengar ajaran Yesus. Dari sini muncul 

pertanyaan Siapa yang mendengar khotbah di bukit ini? Morris menjelaskan 

bahwa tidak berarti tidak ada orang selain oara murid yang mendengarkan 

pengajaran Yesus, tetapi para muridlah yang secara khusus dituju oleh Yesus. 

Ditambahkan lagi bahwa pada saat itu ada banyak murid, dan orang banyak 

di sini seluruhnya adalah murid.130 

Khotbah dibukit berisi tentang standar kehidupan yang tinggi.131 Berisi 

nilai-nilai yang harus diikuti oleh mereka yang sudah masuk sebagai warga 

Kerajaan Allah. Price mengatakan: “Di dalam ceramah ini dipaparkan 

keunggulan pengajaranNya atas Taurat dan nabi-nabi, sifat-sifat yang 

diperlukan untuk menjadi warga Kerajaan Surga, dan kegiatan-kegiatan 

orang Kristen.”132 

                                                           
129Boehlke, Sejarah Perkembangan…, 66. 
130 Leon Morris, Injil Matius…, 100 
131 Ibid., 
132 Price, Yesus Guru Agung…, 124 
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Melihat panjangnya materi yang disampaikan oleh Yesus sepertinya ini 

bukanlah suatu khotbah yang diajarkan dalam satu kesempatan saja. Matius 

dengan sengaja memperluas materi khotbah Yesus yang disampaikan dengan 

memasukkan bahan lainnya dari berbagai kesempatan.133 Materi khotbah ini 

dikumpulkan berdasarkan isi pengajaran yang memuat pokok bahasan sama.  

Penggunaan metode ceramah dalam khotbah di bukit ini terlihat dari 

isinya yang terdiri dari ucapan Yesus yang satu arah, monolog. Sebagaimana 

yang dituliskan oleh Henry: 

Khotbah ini sangat khidmat, seperti tampak dalam kata-kata 

setelah Ia duduk. Kristus memang sering berkhotbah, tetapi 

biasanya dalam bentuk dialog atau percakapan . Namun, kali ini 

khotbahnya sangat khidmat seperti yang biasa dilakukan orang, 

kathisantos autou, ketika Ia duduk agar dapat didengar dengan 

sebaik mungkin.134 

 

Metode ceramah juga dilihat dari ayat ke dua “Maka Yesuspun 

mulai berbicara dan mengajar mereka,”. Berbicara menandakan Yesus 

mengajar secara langsung, dengan Bahasa verbal atau lisan. Sebagai 

pemberita Firman Tuhan Yesus membuka mulutnya135 untuk 

menyampaikan hukum. Kata mulai berbicara mengisaratkan bahwa 

Yesus dengan sungguh-sungguh mengajar dengan cara berkhotbah.136 

Yesus berbicara lebih keras dari pada khotbah biasanya, mengingat 

pendengarnya yang sangat banyak. 

                                                           
133 Leon Morris, Injil Matius…, 98 
134 Matthew Henry, Injil Matius…, 150 
135 Terjemahan KJV mengartikan kata ini sebagai membuka mulutNya sebagai bentuk 

kata yang sama dalam Ayub 3:1 yang artinya berbicara. 
136 Matthew Henry, Injil Matius…, 151 
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Ceramah Yesus dalam khotbah di bukit ini memiliki sistematika 

yang baik dan mudah dimengerti, yaitu:137 

1) Diawali dengan ucapan bahagia (5:3-12).  

2) Menetapkan kewajiban sebagai warga Kerajaan Sorga sebagai 

garam dan terang dunia (5:13-16).  

3) Memiliki standar kehidupan yang lebih tinggi dari Ahli Taurat 

dan Orang Farisi (5:17-20), dalam perintah jangan membunuh 

(5:21-26), perintah ketiga (5:33-37), hukum pembalasan (5:38-

42), hukum kasih persaudaraan (5:43-48).  

4) Tidak berlaku munafik dalam bersedekah (6:1-4), Berdoa (6:5-

8), berpuasa (6:16-18). 

5) Tidak berpikiran duniawi (19-24) 

6) Aturan tentang mengecam dan menegur (7:1-6) 

7) Dorongan agar berdoa untuk kebutuhan (7:7-11) 

8) Peringatan terhadap ajaran palsu (7:15-20) 

9) Kesimpulan yang menuntut ketaatan total kepada perintah 

Kristus (7:21-27) 

Bagian terakhir dari ajaran Yesus dengan metode ceramah ini adalah 

kesan pendengar yang menyatakan ketakjubannya mendengar ceramahNya. 

“Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu 

mendengar pengajaran-Nya,” (7:28).  Melihat kesan ini metode ceramah 

Yesus cukup efektif dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Terbukti dari 

respon mereka setelah mendengar ajaranNya. Kata kagum dalam ayat ini 

dipakai kata  ἐκπλήσσω138 yang menunjukkan kekaguman disertai dengan 

ekspresi yang penuh sukacita dan diberkati secara rohani. Keberhasilan 

metode ceramah Yesus dalam perikop ini, karena Yesus menyampaikan 

                                                           
137 Adaptasi dari berbagai sumber buku tafsiran, terutama Matthew Henry. 
138 e-sword aplikasi computer: G1605 ἐκπλήσσω From G1537 and G4141; to strike 

with astonishment: - amaze, astonish. 
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materi dengan lantang, sistematis, dan berisi ajaran yang benar-benar relevan 

untuk kebutuhan rohani mereka. Yesus sangat menguasai bahan yang dipakai 

untuk mengajar, sebab Dia sendiri adalah Firman yang menjadi daging, dan 

sedang berkata-kata secara langsung kepada manusia. 

Kedua, adalah perikop yang terdapat dalam Pasal 24-25139, adalah 

khobah Yesus yang berbicara tentang penghakiman dan hal-hal terakhir. Jelas 

bahwa dalam ajaranNya ini Yesus lebih banyak memakai metode ceramah. 

Sekalipun isi dari ceramah ini memuat penggenapan yang sulit untuk 

ditafsirkan, karena bertumpang tindih antara kehancuran Yerusalem pada 

tahun 70 juga dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pembahasan pada 

bagian ini tidak dititik beratkan pada masalah teologis tersebut. Perhatian 

difokuskan kepada metode ceramah yang sedang dipakai oleh Yesus pada 

saat mengajar. 

Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, diawali dengan keluarnya Yesus dari 

Bait Allah dan kemudian bernubuat tentang kehancurannya. Selanjutnya 

Yesus duduk di atas Bukit Zaitun dan sama halnya dengan khotbah di bukit, 

murid-murid datang kepadaNya. Dari sini dapat diketahui bahwa Yesus tidak 

sedang berbicara kepada orang banyak seperti khotbah di bukit. Pada 

kesempatan ini, di Bukit Zaitun Yesus berceramah secara khusus kepada para 

murid. 

Analisis  penggunaan metode ceramah dalam pasal ini dapat dilihat dari 

ucapan Yesus yang mendominasi seluruh ayat ini. Dialog hanya terjadi pada 

bagian awal dimana para murid menanyakan “Katakanlah kepada kami, 

bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda 

kesudahan dunia?" Setelah pertanyaan ini Yesus langsung mengajar murid-

muridNya dengan menggunakan metode ceramah. Isi pengajaran Yesus 

dalam perikop ini adalah:  

                                                           
139 J.M. Price juga mengkategorikan perikop pada pasal 24 dan 25 ini sebagai salah 

satu contoh bagaimana Yesus mengajar dengan menggunakan metode ceramah. 
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1) Yesus mengajar tentang permulaan penderitaan (24:4-14). 

2) Siksaan terhadap mesias palsu (24:18-28). 

3) Perumpamaan tentang pohon ara (24:29-36  

4) Nasihat untuk berjaga-jaga (24:37-44) 

5) Perumpamaan tentang hamba setia dan jahat (45-51) 

6) Gadis yang bodoh dan bijaksana (25:1-13) 

7) Perumpamaan tentang talenta (25:14-30) 

8) Penghakiman terakhir (25:31-46) 

Melihat garis besar di atas, dalam ceramah Yesus ini bergabung dengan 

metode lain yaitu metode cerita dalam bentuk perumpamaan. Metode cerita 

dan ceramah memang metode yang memiliki kesamaan, dimana disampaikan 

secara lisan dan dalam komunikasi satu arah. Melalui penggabungan dua 

metode ini berarti Yesus menggunakan metode ceramah ini dengan kreatif 

dan berfareasi untuk membangkitkan daya tarik bagi para pendengarnya. 

Perlu dingat bahwa salah satu kelemahan metode ceramah yang sering 

ditakutkan oleh guru yaitu kejenuhan dari para peserta didik. Berarti dalam 

hal ini Yesus memberikan contoh kepada para guru untuk menerapkan 

metode secara kreatif, bisa menyampaikan materi dengan berceramah 

difareasi dengan metode bercerita. 

 

B. Metode Cerita 

Metode  Cerita merupakan metode yang sering dipakai oleh Yesus 

dalam pengajarannya. Metode ini adalah cara orang berkomunikasi yang 

paling tua. Metode ini akan berhasil dengan baik apabila digunakan secara 

tepat.140 Disamping ceramah metode cerita ini cukup menonjol dalam seluruh 

pengajaran Yesus. Cerita yang disampaikan Yesus dijumpai dalam Injil 

Matius dalam bentuk perikop perumpamaan yang menarik, mengesankan dan 

penuh makna.  

                                                           
140 Eli Tanya, Gereja dan Pendidikan…, 38 
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Cerita berarti: 1) tuturan yg membentangkan bagaimana terjadinya 

suatu hal; 2) lakon yg dipertunjukkan dalam gambar hidup;141  

Price menyamakan metode ini dengan metode perumpamaan, yaitu 

“Suatu cerita atau lukisan yang diambil dari kejadian sehari-hari untuk 

menerangkan suatu hal yang belum dipahami.”142  

Randolph Crump Miller memberikan penjelasan tentang metode cerita 

ini sebagai berikut:  

Bercerita merupakan cara orang berkomunikasi yang paling tua 

yang dikenal orang. Cara ini dapat berhasil dengan baik 

bilamana digunakan secara tepat, tetapi kesalahan 

menggunakannya dapat memberikan hasil yang negatif. Tuhan 

Yesus banyak memakai teknik ini dengan disertai 

perumpamaan-perumpamaan.143 

 

Setiap orang menyukai cerita dan suka bercerita, pada saat cerita ini 

menjadi suatu metode memiliki manfaat yang besar dalam proses belajar. 

Lebih lanjut Price mengatakan “Metode Cerita sangat besar manfaatnya 

dalam pengajaran. Cerita bersifat konkrit, membangkitkan khayal, bergaya 

bebas dan sederhana, menarik dan efektif.”144 Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Homrigausen dan Enklaar “Cerita mengikat perhatian, 

karena menggambarkan hidup manusia dengan warna-warna yang serba 

indah. Tak seorang pun yang tidak menggemari cerita yang baik.”145 

Definisi di atas memberikan arah bagaimana mendefinisikan metode 

cerita ini. Pada dasarnya metode cerita adalah suatu cara untuk 

                                                           
141 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia…, 283 
142 Price, Yesus Guru Agung…, 115 
143Randolph, C.  Miller, Education for Christian Living (Engelwood Cliffs Prentice 

Hall, 1956), 159. Kutipan diterjemahkan oleh penulis. 
144Ibid., 115.  

145Homrighausen dan I.H. Enklaar, Pendidikan Agama…, 81.   
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menyampaikan materi pelajaran yaitu kebenaran Firman Tuhan melalui cerita 

atau perumpamaan untuk memperdalam arti kebenaran, memberikan contoh, 

memperjelas isi, dan memberikan lukisan tentang suatu kebenaran sehingga 

menarik perhatian, berkesan, dan membangkitkan imajinasi. Dalam Injil 

Matius metode cerita dapat dijumpai pada perikop permpamaan. Metode 

cerita Tuhan Yesus banyak menggunakan cerita dalam bentuk perumpamaan-

perumpamaan ini.146 

 Istilah yang dipakai untuk perumpamaan dalam Alkitab, adalah 

parabole atau dalam bahasa Inggris parable. Arti yang sama dengan kata 

parabole atau parable adalah kata masyal yang kesemuanya mempunyai arti 

yang luas yaitu, amsal, perumpamaan, kiasan, perbandingan, bisa juga berarti 

teka-teki, dan sebagainya.147 

Yesus telah memakai cerita dalam bentuk perumpamaan ini untuk 

mengajar para muridNya, dan kepada orang banyak. Bentuk-bentuk 

perumpamaan Yesus  dalam Injil Matius cukup berfareasi. Untuk 

menggolongkan jenis-jenis perumpamaan kedalam golongan yang tepat, pasti 

adalah suatu pekerjaan yang akan mendatangkan perdebatan yang cukup 

panjang dan kurang bermanfaat. Dalam Injil Matius Tuhan Yesus 

mengajarkan banyak perumpamaan untuk menyatakan kebenaran kerajaan 

Allah.  

Liem Kiem Yang,148 membagi perumpamaan Yesus ke dalam bentuk-

bentuknya menurut jenis isinya, yaitu : Perumpamaan yang juga disebut 

similitude, perumpamaan yang disebut parabel, perumpamaan yang disebut 

allegori, dan perumpamaan yang berupa exemplum atau cerita contoh. 

                                                           
146 Eli Tanya, Gereja dan Pendidikan…, 38 
147 Drs. B.F. Drewes, M.Th. Satu Injil  Tiga Pekabar, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1999), 70 
148 Dr. Liem Kiem Yang, Mendengarkan Perumpamaan Yesus, Suatu Pedoman, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), tnh. 
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Penggolongan ini menambah bukti bahwa cerita perumpamaan Yesus begitu 

berfareasi. 

 

 

1) Similitude 

Kata similitude, berasal dari akar kata yaitu simile,149 yang artinya 

majas pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda 

tetapi dianggap mengandung segi yang serupa, dan dinyatakan secara 

eksplisit dengan kata seperti, bagai, dan lainnya. Simon Kistemaker, 

menyebutnya: Perumpamaan-perumpamaan berupa kisah nyata. 150 

Perumpamaan-perumpamaan ini menggunakan ilustrasi dari kehidupan 

sehari-hari yang sudah dikenal oleh para pendengar. Setiap orang mengakui 

kebenaran dari kisah itu, sehingga tidak ada dasar bagi para pendengar untuk 

mengajukan keberatan dan kritik. Semua orang telah melihat bahwa benih 

tumbuh dengan sendirinya (Mark 4:12-14); ragi mengkhamirkan seluruh 

adonan (Mat 13:33); anak-anak bermain dipasar (Mat 11:16-19); seekor 

domba yang meninggalkan kumpulannya, (Mat 18:12-24), Perumpamaan 

penabur (Mat 13:1-8). Perumpamaan-perumpamaan ini berangkat dari 

gambaran kehidupan masyarakat yang umum, dan memang terjadi demikian.  

Liem Kiem Yang mendifinisikan sebagai berikut : 

Dan ini adalah suatu pengalaman sehari-hari dari semua orang, dimana 

saja dan kapan saja. Suatu “similitude” mengangkat suatu pengalaman umum 

dari semua orang dimana saja dan kapan saja. Kekuatannya terletak pada 

pengalaman umum itu sehingga tidak dapat disangkal oleh siapapun.151 

 

 

                                                           
149 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia…, sv. simile 
150 Simon Kistemaker, Perumpamaan-perumpamaan Yesus, (Malang: Literatur 

SAAT, 2003), 11 
151 Liem Kiem Yang, Mendengarkan Perumpamaan Yesus…, tnh.  
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2) Parabel 

Apabila dalam bentuk “similitude” orang mengangkat suatu 

pengalaman umum dari semua orang untuk menjadi ibarat bagi hal yang 

dibicarakan, maka dalam bentuk “parabel” orang membuat suatu cerita untuk 

menjadi ibarat. Suatu parabel adalah suatu cerita khas yang diciptakan secara 

khusus untuk menjelaskan atau menjawab seorang lawan bicara, tidak 

mengangkat suatu pengalaman umum.152   

Perumpamaan ini tidak berdasarkan pada kenyataan atau tata cara yang 

sudah diterima secara umum. Perumpamaan similitude nyata dipaparkan 

sebagai kisah nyata yang sedang terjadi, sedangkan perumpamaan parabel 

menunjuk pada suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau.153 Kata Parabel 

sendiri dalam KBBI, artinya, cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran 

agama, moral, atau kebenaran umum, dengan menggunakan perbandingan 

atau ibarat. Biasanya berkenaan dengan pengalaman seseorang. Matius 

13:24-30 menjelaskan pengalaman dari seorang petani yang menabur gandum 

dan kemudian mengetahui bahwa musuhnya telah menabur lalang di tempat 

yang sama. Perikop ini merupakan contoh dari jenis parabel. 

3) Allegori 

Sama semua jenis perumpamaan yang lain allegori juga diciptakan 

orang dalam suatu situasi percakapan untuk menyatakan suatu hal atau 

kebenaran. Tetapi allegori mempunyai ciri-cirinya tersendiri yang khas. Di 

dalam suatu allegori orang menyusun sejumlah gambar perbandingan untuk 

menyatakan hal yang hendak dikemukakannya dalam berbagai segi. Untuk 

setiap segi dari hal yang hendak dikemukakan itu dibuatlah suatu gambar dan 

semua gambar itu dirangkaikan menjadi suatu  cerita.154  

                                                           
152 Dr. Liem Kiem Yang, Mendengarkan Perumpamaan Yesus…, tnh. 
153 Ibid., 
154 Simon Kistemaker, Perumpamaan-perumpamaan Yesus…, 12 
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Sebutan allegori berasal dari gabungan kata “all-agorein” yang berarti 

mengatakan lain untuk apa yang dimaksud. Untuk itulah allegori sering 

digunakan dalam suatu situasi permusuhan (peperangan) untuk 

menyembunyikan suatu berita bagi musuh. Bagi orang (musuh) yang tidak 

tahu apa yang dimaksud, suatu allegori tidak dapat dimengerti. Hanya bagi 

kawan yang memang sudah sepakat, allegori tersebut dapat dimengerti, tanpa 

ada persepsi lain atau salah paham. Liem Kiem Yang mendifinisikan allegori 

sebagai berikut : Allegori adalah suatu bentuk cerita dalam berbahasa yang 

hendak menyampaikan suatu kebenaran melalui sejumlah gambar yang 

dirangkaikan menjadi suatu satu cerita, untuk menyatakan berbagai segi dari 

kebenaran itu sekaligus menyelubunginya bagi orang luar.155 Contoh allegori 

adalah Matius 22:1-14, tentang perumpamaan perjamuan kawin,  Allegori 

adalah cerita yang dipakai sebagai lambang, (ibarat, kiasan) peri kehidupan 

manusia yang sebenarnya untuk mendidik (terutama moral) atau 

menerangkan sesuatu (gagasan, cita-cita, atau nilai kehidupan seperti 

kebikan, kesetiaan, dan kejujuran).  

 

4) Exemplum 

Untuk jenis perumpamaan ini mencari contoh dalam Injil Matius cukup 

sulit, tapi dalam Lukas ada perumpamaan-perumpamaan yang memang 

berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan diatas. Cerita perumpamaan yang 

exemplum ini dibedakan karena jalan yang ditempuhnya berbeda, atau cara 

menyampaikan pesan yang terkandung didalamnya berbeda.156 Misalnya 

suatu parabel menggunakan gambaran atau cerita untuk mengetengahkan 

persoalannya. Bila gambaran itu dibenarkan, maka persoalan yang 

dikemukakannya pun harus dibenarkan. Jalan yang ditempuh dalam 

menceritakan suatu parabel adalah jalan analogi.  

                                                           
155 Liem Kiem Yang, Mendengarkan Perumpamaan Yesus.., tnh. 
156 Ibid.,  
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Perumpamaan Orang Farisi dan Pemungut Cukai misalnya, memilih 

jalan langsung dan tidak menggunakan suatu gambaran. Orang Farisi dan 

Pemungut cukai itu dijadikan contoh yang gamblang, bagio soal yang 

diketengahkan. Ini adalah suatu contoh, suatu exemplum. Simon Kistemaker, 

menyebut bentuk ini perumpamaan ilustrasi. Perumpamaan orang Samaria 

yang murah hati (Luk 10:30-37); perumpamaan orang kaya yang bodoh (Luk 

12:16-21); perumpaman orang kaya dan Lazarus (Luk 16:19-31), termasuk 

dalam kategori ini.157  

Pola dari exemplum, atau perumpamaan ilustrasi ini jelas kelihatan 

berbeda dengan parabel atau perumpamaan dengan bentuk suatu cerita, yang 

menggunakan analogi, exemplum memperlihatkan contoh-contoh yang harus 

ditiru atau yang harus dihindari. Exemplum langsung dipusatkan pada 

karakter dan tingkah laku seseorang, sedangkan perumpamaan berupa cerita 

juga melakukan hal itu hanya tidak secara langsung.  

Yesus menggunakan berbagai jenis perumpamaan di atas dengan sangat 

mahir untuk mencapai tujuan pesan yang ingin diajarkannya. Baik cerita 

parabel, atau ilustrasi, atau allegori semua dimanfaatkan Yesus dalam 

membentuk suatu cerita untuk menjelaskan ajarannya. Kebanyakan dari 

semua cerita yang dipakai Yesus sudah dikenal oleh para pendengarNya, 

dengan demikian mereka mudah untuk mengambil makna dalam cerita 

tersebut. Morris mengatakan: 

Tetapi dibandingkan dengan mencoba untuk menghasilkan 

suatu definisi yang memuaskan, cara terbaik memahami 

perumpamaan adalah dengan melihat cara Yesus memakainya. 

Perumpamaan membentuk bagian penting pengajaran Yesus dan 

perlu diperhatikan bahwa tidak ada tokoh Perjanjian Baru lain 

                                                           
157157 Simon Kistemaker, Perumpamaan-perumpamaan Yesus.., 13 
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yang tercatat mengajar dengan memakai perumpamaan. Metode 

mengajar dengan perumpamaan adalah metode Yesus.158 

 

Yesus menggunakan metode ini dengan sangat efektif. Dia 

memakai metode ini untuk menghidupkan pengajaranNya dan 

mendorong pendengarNya berpikir. Mereka yang mau membuka diri 

akan beroleh manfaat dari pembelajaran mereka. Sementara yang tidak, 

tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sedang Yesus ajarkan. 

(band. 13:11-15). 

Suatu kumpulan perumpamaan dalam pasal 13 merupakan contoh 

bahwa Metode cerita cukup mendominasi dalam pengajaran Yesus, 

selain metode ceramah. Dalam Matius 13 ini Yesus menyampaikan 

tujuh perumpamaan yang kesemuanya berbicara tentang Kerajaan 

Sorga, yaitu: 

1) Perumpamaan Penabur (1-9) 

2) Perumpamaan lalang di antara gandum (24-30) 

3) Perumpamaan tentang biji sesawi (31-32) 

4) Perumpamaan tentang ragi (33) 

5) Perumpamaan tentang harta terpendam (44) 

6) Perumpamaan tentang mutiara yang berharga (45-46) 

7) Perumpamaan tentang pukat (47-50) 

 

C. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab dalam proses belajar adalah metode yang sangat 

fleksibel karena dapat disatukan dengan metode yang lainnya. Metode 

ceramah, demonstrasi, cerita, diskusi, didalamnya dapat dikombinasikan 

dengan metode tanya jawab ini. Metode tanya jawab adalah cara memperoleh 

keterangan dari murid berdasarkan anggapan bahwa pengetahuan adalah 

                                                           
158 Leon Morris, Injil Matius…, 341 
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pembawaan seseoang. Metode ini sama tuanya dengan sejarah manusia, 

hampir sama sifat umumnya dengan pengajaran itu sendiri.159 Kadarmanto 

mengartikan metode tanya jawab ini dengan menjelaskan bagaimana proses 

pelaksanaannya: 

Anggota peserta dan pemimpin saling mengemukakan 

pertanyaan atas pokok yang dibahas. Atau dapat pula tiap 

kelompok membuat pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

Diharapkan seluruh anggota turut serta secara aktif menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pemimpin yang cakap terus 

mendorong peserta dan pada akhirnya meringkaskan hasil 

percakapan.160 

 

Tujuan pemakaian metode tanya jawab adalah untuk menarik perhatian 

seseorang, mendorong untuk berfikir, pertanyaan juga dapat menjelaskan dan 

memperdalam kesan yang diterima.161 

Metode Tanya jawab dipakai Yesus dalam pengajaranNya. Seringkali 

pada saat Yesus mengajar mengawalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

menarik perhatian untuk memperoleh titik pertemuan, dan untuk menyiapkan 

pikiran dari para pendengarnya.162 Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: 

"Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" petanyaan ini memang bersifat 

evaluative. Yesus sedang bertanya untuk menguji mereka seberapa besar 

pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Yesus Mesias. Pertanyaan 

pertama berhubungan dengan siapakah Mesias menurut orang lain, dan 

jawaban mereka berfareasi sesuai dengan pandangan kebanyakan orang pada 

masa itu. Namun pertanyaan kedua bersifat spesifik yaitu menurut para murid 

sendiri siapakah Yesus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa 

                                                           
159 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 126 
160 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam PAK…, Lamp. 1 
161 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 126 
162 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 128 
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katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah 

Mesias, Anak Allah yang hidup!" dari perikop ini dapat dilihat adanya proses 

tanya jawab, dimana Yesus bertanya dan murid menjawab. 

Kata Yesus: "Apa yang kaukehendaki?" (20:21). Dalam ayat ini Yesus 

bertanya kepada Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang datang 

kepadaNya. Melalui pertanyaan ini Yesus bermaksud untuk menolong 

mereka memahami lebih dalam masalah yang sedang mereka pergumulkan. 

Mendengar jawaban mereka Yesus memberikan pertanyaan kedua. Tetapi 

Yesus menjawab, kata-Nya: "Kamu tidak tahu, apa yang kamu minta. 

Dapatkah kamu meminum cawan, yang harus Kuminum?" Kata mereka 

kepada-Nya: "Kami dapat." Pertanyaan Yesus ini bersifat penegasan, yang 

didalamnya Yesus sedang mengajar bahwa merekapun juga akan menderita 

karena kebenaran Injil yang mereka beritakan. 

Yesus juga memakai pertanyaan untuk direnungkan, dihayati oleh para 

pendengarnya. Dalam Matius pasal 6 ada sejumlah pertanyaan Yesus yang 

memang tidak perlu dijawab secara langsung, namun pertanyaan itu perlu 

direnungkan. Pertanyaan Yesus ini sangat tajam, dan jawabannya tidak bisa 

dibantah oleh siapapun juga, bahkan kepada orang yang masih ragu akan 

pemeliharaan Allah. Dia bertanya kepada para pendengarNya: 

Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh 

itu lebih penting dari pada pakaian?  

Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?  

Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat 

menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?  

Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian?  

Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari 

ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih 

lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?  



78 
 

Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan 

kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan 

kami pakai? (6:25-31) 

 

Pertanyaan yang diberikan Yesus ada juga yang bersifat nasehat, 

tantangan, dan ajaran yang memang tidak perlu dijawab oleh para murid. 

Namun melalui pertanyaan itu Yesus sedang menasehati agar hidup seperti 

apa yang diajarkanNya. “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia 

tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai 

ganti nyawanya?” (16:26). Melalui pertanyaan ini Yesus sedang menantang 

para murid untuk siap sedia menghadapi masa sukar dan aniaya karena Injil 

pada masa mendatang. Pertanyaan ini harus direnungkan oleh para murid, 

seberapa besar komitmen dan kasihnya kepada Sang Guru. 

Pertanyaan Yesus ada juga yang bersifat pertentangan. Tanya jawab 

antara Yesus dengan golongan imam, orang Farisi, ahli Taurat merupakan 

contoh tanya jawab yang bersifat konfrontasi. Pada saat orang Farisi melihat 

Yesus datang kerumah ibadah dan ada orang yang sakit, terjadi percakapan 

dan tanya jawab tentang boleh atau tidak menyembuhkan orang pada hari 

sabat. Mereka bertanya “Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" 

(12:10). Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menjebak Yesus. Menjawab 

petanyaan ini Yesus juga mengajukan pertanyaan kepada mereka: "Jika 

seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh 

ke dalam lobang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan 

mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga dari pada domba? 

Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." (12:11-12). 

Ahli Taurat dan golongan para imam juga seringkali memberikan 

pertanyaan yang sifatnya menguji dan menjebak.  

Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, 

datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi 

kepada-Nya, dan bertanya:  
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"Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan 

siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu?"  

Jawab Yesus kepada mereka:  

"Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan 

jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku akan 

mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku 

melakukan hal-hal itu.  

Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" 

(21:23-24) 

Menjawab pertanyaan imam-imam dan para tua-tua Yahudi ini Yesus 

juga mengajukan pertanyaan. Nyatanya mereka tidak mau menjawab 

pertanyaan Yesus sekalipun mereka tahu bagaimana menjawabnya. Terlihat 

jelas bahwa pertanyaan Yesus spesifik, praktis, dan mengandung kebenaran 

yang hakiki. Kemampuan Yesus memberikan pertanyaan yang tepat, 

membuat para lawannya bungkam. 

Metode tanya jawab, bukan saja guru yang bertanya namun para 

muridpun juga bisa mengajukan peranyaan. Guru harus mampu memberikan 

jawaban yang tepat sesuai dengan pokok masalah yang ditanyakan. Orang 

Farisi berunding untuk mencari kesalahan Yesus, dengan mengajukan 

peranyaan.  

"Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan 

membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?"  

Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata: 

"Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik?  

Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu." Mereka 

membawa suatu dinar kepada-Nya.  

Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah 

ini?"  

Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus 

kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu 
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berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu 

berikan kepada Allah." (22:16-21) 

 

Dalam perikop ini bukan hanya lawan-lawan Yesus yang bertanya, 

Diapun mengajukan pertanyaan untuk mematahkan siasat dan kemunafikan 

mereka. Disini sekali lagi dapat diketahui ketepatan dan kejelian Yesus dalam 

menggunakan metode tanya jawab. Jawaban Yesus atas pertanyaan mereka 

telah mematahkan pikiran mereka yang penuh dengan kelicikan. 

  

D. Metode Demonstrasi 

Demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan 

atau mengerjakan sesuatu.163 Dalam kaitannya dengan metode pembelajaran 

berarti mengajar dengan menggunakan alat peraga. Kadarmanto mengartikan 

metode demonstrasi adalah suatu penyajian materi yang dilakukan dengan 

persiapan yang baik. Penyajian disertai gambar, bagan, foto, atau alat-alat 

tertentu yang tujuannya menjelaskan suatu prosedur dan pelaksanan suatu 

kegiatan.164 Price menamakan metode demonstrasi ini sebagai peragaan, 

dimana dijelaskan bahwa pemakaian benda-benda yang melambangkan atau 

menunjukkan kebenaran yang diajarkan. Benda-benda tersebut meliputi 

contoh barang, lukisan, gambaran tangan, peta, dan bahan lain yang serupa 

itu. Bahtera Nuh atau kemah ibadah dapat dijadikan hal yang dibicarakan 

lebih hidup.165 

Kelebihan pemakaian metode demonstrasi ini adalah melalui metode 

ini peserta didik dapat melihat langsung peragaan yang ada dan belajar 

melaksanakannya sesuai tahap yang ada.166 Manfaat alat peraga terletak pada 

daya Tarik dan ketepatannya dalam menggambarkan sesuatu. Mata 

                                                           
163 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia…, 337 
164 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam PAK…, lamp. 1 
165 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 106 
166 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam PAK…, lamp. 1 
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merupakan pintu yang selektif untuk mencapai pikiran murid dari pada 

telinga. Hampir semua anak dapat lebih cepat mengingat apa yang dilihat.167 

Eli Tanya menyebut metode demonstrasi ini dengan istilah 

mempertunjukkan, dimana yang dipertunjukkan adalah alat peraga berupa 

audio visual, papan tulis, papan bulletin, gambar, diagram poster, obyek 

benda-benda, model-model, Film, slide, OHP, proyektor.168 

Dalam Matius 18:1-4, Yesus sedang mengajar murid-muridnya yang 

sedang mempertentangkan siapakah yang terbesar diantara mereka. Dalam 

pengajarannya Yesus memakai metode demonstrasi, yaitu menempatkan 

seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Yesus sengaja menempatkan 

anak ini di tengah agar semua dapat melihat dan memperhatikan peragaan 

yang sedang Ia tunjukkan. Melalui peragaan ini Yesus memberitahu mereka 

untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil.  

Menanggapi peragaan ini dapat dipastikan para murid mengerti dan 

memahami bagaimana harus bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. 

Yesus mengatakan pada saat mereka menjadi seperti anak kecil ini maka akan 

menjadi terbesar dalam Kerajaan Sorga. Pada ayat 5, masih dengan 

demonstrasi yang sama Yesus mengajar mereka untuk menyambur seorang 

anak kecil dalam namaNya, dan dengan demikian mereka sedang menyambut 

Yesus sendiri. 

 Melalui demonstrasi ini mereka melihat sifat-sfat anak kecil yang 

sederhana, tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati, bergantung pada 

orang tuanya. Demonstrasi ini menyadarkan para murid agar mereka tidak 

menjadi sombong dan saling bertentangan. 

Metode Demonstrasi selanjutnya dilakukan Yesus pada saat kaum 

Farisi dan orang-orang Herodian datang hendak mencobai Yesus. Mereka 
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168 Eli Tanya, Gereja dan Pendidikan…, 38-39 
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menjebak Yesus dengan satu pertanyaan bolehkan membayar pajak kepada 

kaisar ataukah tidak. Yesus tidak berdebat dalam menjelaskan hal ini, namun 

mengajar mereka dengan metode demonstrasi yang nyatanya sanggup untuk 

membungkam mulut mereka. Yesus berkata: “Tunjukkanlah kepada-Ku mata 

uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya (22:19). 

 Selanjutnya Yesus memegang mata uang sebagai alat peraga 

pengajarannya dan bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah 

ini?" Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada 

mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada 

Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." (22:20-

21). Dalam metode demonstrasi ini juga dapat dilihat bagaimana Yesus 

memakai metode tanya jawab. Namun dalam ayat ini telah ternyata metode 

demonstrasi merupakan sarana yang efektif untuk mengajar, terutama 

membongkar  maksud jahat dari orang Farisi. Perikop ini diakhiri tanpa 

perdebatan, karena mereka yang mencobai Yesus telah pergi 

meninggalkanNya (22:22). 

Peragaan tidak selamanya berupa alat atau gambar dan media lainnya 

yang dibawa, namun bisa juga berupa demonstrasi gerakan tubuh. Pada saat 

Yesus mengutus 12 murid, Dia mengajar mereka, untuk mengebaskan debu 

tanah dari dari kaki mereka pada saat ditolak disuatu tempat (10:14). Dari 

kata-kata Yesus ini dapat dibayangkan bahwa Yesus sedang memperagakan 

bagaimana mengebaskan debu pada kaki atau pada jubah yang mereka pakai. 

Hal ini dilakukan sebagai suatu tanda bahwa mereka tidak lagi dituntut darah 

apabila negeri yang menolak Injil ini dihukum pada hari penghakiman. 

Mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Matius juga bisa 

digolongkan sebagai mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi. 

Dimana melalui demonstrasi mujizat ini Yesus menyampaikan ajaran, pesan, 

teguran kepada orang-orang yang melihat. JM Price memberikan contoh 

sebagai berikut: 
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Dan satu contoh lain lagi ialah demonstrasi tentang sifat 

keahlianNya ketika Yohanes Pembabti dalam kebimbangannya 

mengirim utusan menanyakan apakah Ia benar-benar Kristus 

(Matius 11:2-6). Yesus membuktikan sifat keilahianNya itu 

dengan menyembuhkan orang buta, orang tuli dan orang sakit 

lainnya.169  

 

Demonstrasi mujizat Yesus meredakan angin ribut (8:23-27), adalah 

pembelajaran bagi para murid tentang kuasa Yesus atas segala sesuatu 

termasuk alam. Melalui demonstrasi ini mereka diajar oleh Yesus agar 

memiliki iman dan kepercayaan kepadaNya. Yesus bertanya kepada mereka: 

“Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?”. 

Mujizat Yesus menyembuhkan seorang yang bisu tuli, dan kerasukan 

setan merupakan contoh pembelajaran kepada para murid, dan juga semua 

orang termasuk orang Farisi dan ahli Taurat. Melalui demonstrasi ini Yesus 

mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa Dia adalah Mesias, hal ini 

memang berhasil terlihat dari respon orang banyak yang berkata: “Ia ini 

agaknya Anak Daud” (12:23). Namun orang Farisi dan ahli Taurat menentang 

dan menuduh Yesus mengadakan mujizat dengan kuasa penghulu setan. Injil 

Matius mencatat banyak demonstrasi mujizat dan dari situ dapat ditemukan 

bahwa Yesus menyisipkan suatu maksud dan ajaran kepada orang-orang yang 

mengikutiNya.  

 

 

E. Metode peragaan peran (role play) 

Metode peragaan peran atau bermain peran merupakan metode yang 

dalam Bahasa Inggril disebut dengan role play. Dilihat dari akar katanya 

secara harafiah metode ini berarti belajar dengan jalan memainkan atau 
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memperagakan suatu cerita, kejadian, peristiwa, tokoh, kasus dan sebagainya. 

Sidjabat menuliskan bahwa metode ini berarti memainkan suatu drama 

sendiri, dan menyebutnya sebagai metode bermain peran.  

Metode roleplay : Do It Yourself Drama, (bermain peran). 

Dengan metode ini guru dapat memotivasi peserta didik untuk 

menampilkan dirinya sebagai sumber dan media belajar sera 

dalam menyampaikan pesan. Pembentukan rasa percaya diri 

difasilitasi oleh metode itu.  

 

Metode role play baik untuk orang-orang dewasa maupun anak-anak. 

Memerankan sesuatu dalam Alkitab berarti mencoba untuk memahami 

pikiran, perasaan, perilaku orang lain, dan dapat lebih mengerti perbuatan 

tokoh-tokoh ALkitab.170 Metode ini dapat dilakukan seorang diri oleh guru 

atau murid, namun bisa juga dilakukan dalam suatu kelompok secara 

bersama-sama memerankan suatu lakon. Kadarmanto menjelaskan metode 

role play sebagai berikut: 

Metode Metode peragaan peran atau role play, dilakukan 

dengan jalan beberapa orang dari kelompok diminta untuk 

memperagakan suatu masalah, situasi, lingkungan, kebiasaan 

atau kegiatan tertentu sehubungan dengan pokok yang dibahas 

selama 10-15 menit. Kemudian peserta mendiskusikan 

pemecahan masalah tersebut. Pemimpin kemudian 

menyimpulkan saran-saran yang masuk.171  

 

Metode roleplay memang mirip dengan drama perbedaannya kalau 

drama lebih menonjolkan alur sebuah cerita. Drama adalah  lakon (komedi, 
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tragedi) yg dipentaskan; sandiwara. 172 J.M Price menjelaskan metode drama 

adalah: 

Mendramakan suatu cerita berarti memainkan kembali suatu 

lakon atau mempertunjukkan suatu adegan. Pengertian kita tentang 

drama biasanya terbatas pada hal menghidupkan kembali suatu 

peristiwa sejarah atau menggambarkan suatu kejadian baru. Tetapi 

drama mempunyai arti yang lebih luas. Selain menghidupkan kembali 

kejadian-kejadian, drama dapat digunakan sebagai alat untuk 

menyampaikan kebenaran juga. Drama dapat diartikan sebagai hal 

mempertunjukkan suatu kebenaran tertentu.173 

 

Kelebihan metode ini adalah dapat membangkitkan imajinasi, dan 

kreativitas, membangun dan menumbuhkan kerja sama, serta melibatkan 

gerakan tubuh (kinestetik).174 Menarik untuk diikuti dan memberi semangat 

untuk mengikuti acara selanjutnya. Sangat bermanfaat untuk menilai diri 

sendiri melalui peragaan.175 

Matius menuliskan beberapa perikop yang dapat disebut sebagai sebuah 

metode role play. Diantara sekian yang ada paling menonjol adalah peristiwa 

Babtisan Yesus, Perjamuan Malam, dan Yesus mengusir para penjual di Bait 

Allah. Pembabtisan Yesus dalam Matius 2:13-17, merupakan perikop yang 

dramatis. Yesus dalam beristiwa itu berperan sebagai yang dibabtis. 

Bagaimana Dia dibabtis merupakan suatu peragaan yang penuh makna. 

Sekeluarnya dari air Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasNya. 

Dalam mengajarkan perikop ini kepada anak dan jemaat dapat dilakukan 

dengan bermain peran, agar dapat membangkitkan imaginasi, dan kreativitas. 
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Perjamuan Malam (26:26-29) merupakan contoh yang jelas bagaimana 

Yesus sedang memperagakan perjamuan malam untuk mengajar para murid 

penebusan melalui tubuh dan darahNya. Dalam perikop ini dituliskan 

peragaan Yesus “Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, 

mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada 

murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." 

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya 

kepada mereka…” (26:26-27). 

Melalui peragaan ini Yesus sedang memberi contoh bagaimana 

nantinya para murid harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, sebab 

para muridpun setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus harus melakukan hal 

yang sama. Dapat dibayangkan apabila Yesus tidak memberikan suatu 

peragaan dan hanya menceramahkan saja, pasti para murid sulit untuk 

membayangkan bagaimana harus melakukan perjamuan kudus. Melalui 

peragaan para murid dapat dengan jelas melihat contoh Yesus secara 

langsung. 

Yesus mengajar dan menegur orang-orang yang berjualan di Bait Allah, 

termasuk para ahli Taurat, dan para imam. Yesus berkata kepada mereka: 

"Ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu 

menjadikannya sarang penyamun." Yesus bukan saja menegur dalam 

ajaranNya, namun memperagakan sesuatu yaitu: “Yesus masuk ke Bait Allah 

dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia 

membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang 

merpati.” Dia menunjukkan secara dramatis kesucian Allah dan hal 

menyembah Allah. Penyucian Bait Allah itu tidak dilakukan sekedar untuk 

menyucikan saja, melainkan untuk mengajarkan orang suatu pelajaran 

tentang khidmat.176 
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F. Diskusi 

Diskusi adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah.177 Dalam 

sebuah pembelajaran metode diskusi merupakan metode yang sering 

dibicarakan dan dipakai. Metode diskusi adalah suatu cara mencapai 

kesimpulan melalui pemikiran bersama. Diskusi bukanlah pembicaraan yang 

simpang siur , melainkan suatu pembicaraan yang direncanakan dan 

mempunyai tujuan.178 Diskusi dapat dilakukan oleh dua orang, atau dalam 

kelompok yang lebih besar. Kadarmanto membatasi diskusi dalam suatu 

kelompok tidak lebih dari 15 orang, dan diharapkan setiap orang aktif ambil 

bagian.179 

Dalam melakukan diskusi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

terutama kesamaan minat dan tingkat pendidikan.180 Metode ini dalam 

praktek pendidikan Kristen di gereja dapat diikuti oleh orang-orang dewasa, 

komunitas pelajar maupun mahasiswa. Hal ini penting untuk diperhatikan 

agar tujuan belajar dapat tercapai dan semua peserta dapat terlibat secara 

aktif. Salah satu kelemahan metode diskusi adalah, jika ada peserta yang tidak 

aktif, kurang memahami pokok masalah, sehingga selesai belajar tidak 

mencapai pengetahuan yang diharapkan.  

Eli Tanya menuliskan: 

 

                                                           
177 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia…, 358.  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia,  diberikan pengertian sebagai berikut: diskusi n 

perundingan untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah; -- panel diskusi yg dilakukan 

oleh sekelompok orang yg membahas suatu topik yg menjadi perhatian umum di hadapan 
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diskusi; bertukar pikiran: ~ mengenai pemberantasan narkoba; mendiskusikan v 

membicarakan dl suatu diskusi: ~ masalah pembinaan generasi muda 
178 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 130 
179 Ruth Kadarmanto, Pelbagai Metode dalam PAK…, Lamp. 2 
180 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 131 
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Cara ini lazim dipakai orang yang cukup tingkat intelektualnya, 

tetapi dapat pula dipakai untuk pemuda dan anak-anak bilamana 

tepat cara pemakaiannya. Dalam diskusi setiap peserta ikut 

memberi sumbangan pikiran agar dapat menyelesaikan persoalan 

yang dihadapi. Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi, tetapi 

semua peserta bersama-sama saling berbagi pengalaman.181 

 

Kalau pemimpin diskusi adalah seorang yang cakap diskusi ini 

membuahkan hasil yang maksimal. Peserta dapat menyampaikan pendapat 

yang berbeda-beda namun pada akhirnya dihasilkan satu kesepakatan pikiran. 

Namun jika pemimpin diskusi tidak cakap maka, metode ini akan 

menjemukan, pembicaraan tidak terarah dan bertele-tele.182 

Dalam Injil Matius memang tidak dapat ditemukan bagaimana metode 

ini diterapkan dalam pengajaran Yesus, dalam pengertian diskusi secara 

formal. Mencari perikop tentang metode diskusi secara formal dalam 

pengertian seperti dalam dunia pendidikan sekarang ini memang cukup sulit. 

Namun dalam Injil ini dapat dijumpai perikop yang memiliki unsur atau 

prinsip dalam penerapan metode diskusi. Price mengatakan: “Metode diskusi 

yang digunakan dalam pengajaranNya tidak mempunyai ciri-ciri yang ada 

pada metode diskusi formal sekarang, tetapi prinsipnya sama.”183 

Perikop yang menarik untuk diperhatikan adalah tukar pikiran antara 

Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Pemuda ini bertanya kepada 

Yesus, dan Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan. Inilah prinsip diskusi 

yaitu bertukar pikiran. 

Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata:  
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“Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk 

memperoleh hidup yang kekal?"  

Jawab Yesus: 

 "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang 

apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau 

ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah."  

Kata orang itu kepada-Nya:  

"Perintah yang mana?"  

Kata Yesus:  

"Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, 

jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu 

dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."  

Kata orang muda itu kepada-Nya: 

"Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih 

kurang?"  

Kata Yesus kepadanya: 

 "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah 

segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, 

maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah 

ke mari dan ikutlah Aku." 

 

Dari dialog ini terlihat dengan jelas proses diskusi, dimana percakapan 

bukan sekedar tanya jawab biasa namun didalamnya ada prinsip tukar pikiran, 

adu pendapat dan argumentasi. Dimana pemuda yang kaya ini memiliki 

pendapat cukuplah kalau hidupnya baik dalam tataran moral, yaitu tidak 

melanggar perintah Taurat. Namun Yesus memiliki pandangan yang lebih 

dari itu yaitu bagaimana orang bersedekah, dan hidupnya tidak terikat dengan 

harta kekayaan. Akhir  percakapan ternyata pemuda ini mengerti apa yang 

dikatakan Yesus, namun tidak sependapat. Persoalannya adalah pemuda kaya 
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itu yang tidak dapat melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia pergi 

dengan sedih sebab hartanya banyak. 

Diskusi tidak berhenti sampai disini, alur cerita dalam perikop ini 

menunjukkan adanya diskusi antara Yesus dengan para murid, dan juga 

dalam kelompok murid itu sendiri.  

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya:  

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi 

seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi 

Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui 

lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan 

Allah."  

Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah 

mereka dan berkata:  

"Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"  

Yesus memandang mereka dan berkata:  

"Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah 

segala sesuatu mungkin."  

Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus: 

 "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut 

Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?"  

Kata Yesus kepada mereka:  

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu 

penciptaan kembali, … " 

 

Setelah Yesus mengatakan suatu pernyataan yang cukup kontroversi 

dimana orang kaya sulit untuk masuk dalam Kerajaan Sorga, gemparlah hal 

itu dikalangan para murid. Dari sini dapat dianalisis bahwa mereka saling 

berbicara satu sama lain. Dapat dibayangkan suatu diskusi yang mungkin 

kurang teratur, ribut, komunikasi yang bersilang pendapat sedang terjadi. 
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Sebab keadaan sangat184 gempar185 disini berhubungan dengan pembahasan 

diantara para murid sendiri yang ramai dan lagi memanas. 

 

G. Media pembelajaran Yesus menurut Injil Matius 

Media adalah penghubung yang menjadi perantara antara dua 

pihak186. Media ini bisa berupa alat, atau orang, atau sesuatu yang diciptakan 

untuk bisa mentransferkan pesan.187 Sehubungan dengan proses 

pembelajaran berarti merupakan suatu alat untuk menyampaikan pelajaran. 

Lebih lanjut Sidjabat mengatakan: 

Media sering diartikan sebagai alat penolong dalam 

kegiatan belajar dan biasanya meliputi orang, bahan, peralatan, 

atau kegiatan yang menciptakan kondisi guna memungkinkan 

peserta didik memperoleh pengalaman belajar—pengetahuan, 

spiritualitas, moralitas, sikap, dan ketrampilan.188 

 

Media pembelajaran dalam pendidikan Kristen biasanya juga disebut 

sebagai alat peraga. Bentuknya berfareasi ada yang bersifat elektronik dan 

ada juga yang bersifat non elektronik. Pemakaian media ini disesuaikan 

dengan metode yang digunakan serta tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Beberapa contoh media pembelajaran yang sering dipakai adalah: 

                                                           
184 G4970 σφόδρα Neuter plural of σφοδρός sphodros (violent; of uncertain 

derivation) as adverb; vehemently, that is, in a high degree, much: - exceeding (-ly), greatly, 

sore, very. 

185 G1605 ἐκπλήσσω From G1537 and G4141; to strike with astonishment: - amaze, 

astonish. 

 
186 Tim Penyusun, Kamus bahasa Indonesia…, 931, dijelaskan kata media /média/ n 

perantara; penghubung; yg terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dsb); 
187 B.S. Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 296 
188 B.S. Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 297 
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overhead projector, infokus, laptop, video, MP3 Player, radio, TV, gambar 

flannel, poster, gambar cetakan, panggung boneka, papan tulis, alat tulis, peta, 

buku, koran, majalah dan lain sebagainya. 

Tuhan Yesus dalam mengajar ternyata juga memakai media 

pembelajaran. Price menyebutnya dengan alat peraga, serta 

menghubungkannya dengan sebuah metode pembelajaran. Alat peraga 

digunakan Yesus dalam pengajaranNya walaupun alat peraga tidak 

menduduki tempat yang terutama dalam kegiatanNya. Ia berusaha 

menjadikan kebenaran secara konkrit dan hidup.189 

Media pertama yang digunakan Yesus dalam mengajar adalah Kitab 

Suci yaitu Perjanjian Lama. Yesus membaca PL sebagai media pembelajaran, 

juga sebagai sumber materi pelajarannya. Dalam pengajaranNya Yesus 

mengutip ayat-ayat dalam PL dan menyampaikannya secara langsung kepada 

para pendengarNya. Matius 4:4 pada waktu dicobai Yesus memakai Firman 

Allah untuk melawan iblis. Yesus juga sering mengutip PL dalam 

ceramahnya misalnya dalam 13:14-15, 35; 15:8-9; 21:4-5, 42. 

Yesus memakai media pembelajarannya dengan memanfaatkan apa 

yang ada disekitarnya, dan yang sudah dikenal oleh para pendengarNya. Pada 

saat di alam terbuka Dia memakai burung-burung di udara sebagai media, 

untuk menjelaskan pemeliharaan Allah terhadap makanan. Yesus menyebut 

keindahan pakaian Salomo, sekalipun tidak secara langsung 

menggunakannya dalam pada waktu mengajar. Namun tentang bunga 

bakung, yang banyak tumbuh Yesus bisa saja menunjuk atau bahkan 

memegangnya pada saat menajar sebagai sebuah media pembelajaran.  

Benih, pohon, batu, tanah, air, langit, udara, merpati, ular, dan banyak 

lagi ciptaanNya sendiri yang dipakai sebagai sarana untuk menjelaskan 

pengajaranNya. Hal ini menunjukkan betapa Yesus adalah Guru Agung yang 

                                                           
189 J.M. Price, Yesus Guru Agung…, 106 
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kreatif, mampu mengajar dengan menarik, memanfaatkan semua hal yang ada 

disekitarnya untuk menyampaikan kebenaran. 

Pada waktu Yesus mengajar para murid untuk saling merendahkan hati, 

dan saling melayani Yesus menghadirkan anak kecil ditengah-tengah mereka. 

(18:1-5). Seorang anak dijadikan media, agar para murid belajar dari sifat-

sifat positif yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Price mengatakan: 

Salah satu contoh tentang pelajaran dengan alat peraga yang 

dipakai oleh Yesus yaitu ketika Ia menempatkan seorang anak 

kecil di tangah-tangah murid-murid-Nya, untuk menyatakan 

sifat yang diperlukan bagi orang yang akan masuk ke dalam 

Kerajaan Surga (Matius 18:1-4). Karena murid-murid-Nya 

berpikir bahwa di Kerajaan Surga ada tingkat dan pangkat 

seperti di bumi, jadi orang yang masuk ke dalamnya akan 

mendapat kedudukan dan penghargaan juga.190 

 

Yesus juga memakai media mata uang untuk mengajarkan tentang 

kewajiban membayar kepada kaisar (22:15-22). J.M Price mengatakan, 

Ada dua hal yang dilakukan Yesus pada waktu memakai uang 

itu sebagai alat peraga. Yang pertama ialah menarik perhatian 

orang, sebab dengan adanya sesuatu yang dapat dilihat, orang 

pasti memperha-tikan-Nya. Yang kedua untuk mengajarkan 

kewajiban pajak, yaitu kepada Kaisar, dan tanggung jawab kita 

memberi persembahan kepada Tuhan, sebab apa yang kita miliki 

adalah milik-Nya.191  

 

Pada waktu penetapan perjamuan malam, roti perjamuan merupakan 

alat peraga, yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan sebagai 

                                                           
190 J.M Price, Yesus Guru Agung…, 107.  
191 J.M Price, Yesus Guru Agung…, 109.  
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penebusan dosa. Yesus berkata : "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." 

(26:26). Selanjutnya Yesus mengambil cawan dan memberikan kepada 

muridNya, “Minumlah, kamu semua, dari cawan ini.  Sebab inilah darah-Ku, 

darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan 

dosa.” Roti yang dipecahkan dan cawan anggur merupakan alat peraga yang 

dipakai oleh Yesus untuk menyatakan kebenaran tentang penebusan dosa. 

Berbagai contoh media yang dipakai Yesus di atas telah memberikan 

gambaran bahwa Yesus telah menggunakan media dengan tepat, sesuai 

dengan maksud pengajaranNya. Yesus memanfaatkan berbagai media yang 

ada disekitarnya. Sidjabat menegaskan, 

Kalau kita mempelajari kitab Injil, menjadi nyata bahwa Yesus 

menggunakan media berupa benda, orang, alam, tindakan, 

kejadian, atau peristiwa. Teladan kreatif Yesus, Sang Guru, 

hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi kita.  Dalam hal ini, 

bentuk dan jenis media yang kita gunakan mungkin saja berbeda 

dengan yang dipakai-Nya dahulu.192 

  

Komponen penting dalam pendidikan yang berhubungan dengan media 

pembelajaran adalah tempat pembelajaran, atau prasarana pembelajaran. 

Media sama dengan sarana pembelajaran, sedangkan prasarana pembelajaran 

berhubungan dengan tempat, lingkungan, ruang dan media lainnya yang 

sifatnya tetap. Dalam pendidikan di gereja dan di sekolah yang tergolong 

sebagai prasarana belajar misalnya adalah, ruang kelas, gereja, rumah, ruang 

doa, ruang perpustakaan, kolam babtisan, aula, laborotarium, halaman, lahan, 

lingkungan sekolah atau lingkungan gereja. 

Yesus dlam mengajar tidak dibatasi dengan ruang kelas yang secara 

formal. Pendidikannya adalah sekolah kehidupan. Dia berjalan dari desa ke 

                                                           
192Sidjabat, Mengajar Secara Profesional, 301. 
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desa, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dan mengajarkan 

kebenaran. 

Pertama, Yesus mengajar di rumah Ibadah. Rumah ibadat ini adalah 

sinagoge. Dalam kebiasaan orang Yahudi mereka menggunakan sinagoge 

sebagai tempat untuk beribadah, dan juga sebagai tempat untuk belajar. Hal 

ini seperti yang dikatakan oleh Boelkhe  “Orang-orang berkumpul di 

Sinagoge bersama untuk belajar. Apabila rumah ibadat itu disebut, maka 

disebut pula kegiatan yang terjadi di sana, yaitu mengajar.”193 

Beberapa kali dalam Injil Matius Yesus ada dalam rumah ibadat ini dan 

mengajar. Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-

rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah.(4:23, juga dalam 9:35-

38). Selanjutnya dalam 12:9-13 Yesus kembali berada dalam suatu rumah 

ibadat, disitu Dia mengajar dan menyembuhkan orang yang sakit. 

Penyembuhan itu telah menimbulkan pertentangan dengan orang Farisi, 

karena saat itu adalah hari sabat. Peristiwa lain yang dicatat oleh Matius 

adalah dalam 13:53-58, dimana setelah Yesus mengajar dalam rumah ibadat 

di Nasaret, Yesus ditolak oleh orang-orang itu. 

Selain tempat ibadah yang berupa Sinagoge Yesus pergi ke Yerusalem 

dan mengajar di dalam Bait Allah. Matius mencatat Injilnya dengan urutan 

yang sama dengan Markus dan Lukas, dimana pada bagian awal Injil ini 

menceritakan pelayanan Yesus di Galilea. Selanjutnya dituliskan perjalanan 

menuju Yerusalem, dan pengajaran terakhir Yesus di Yerusalem banyak yang 

dilakukannya di dalam Bait Allah. Pada saat Yesus ditangkap Dia sendiri 

mengatakan bahwa tiap hari Ia mengajar di Bait Allah. "Sangkamu Aku ini 

penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk 

menangkap Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di Bait Allah, 

dan kamu tidak menangkap Aku (26:55).  

                                                           
193Boehlke, Sejarah Perkembangan…, 42.   
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Sajak lama Bait Allah menjadi tempat ibadah dan belajar bagi orang 

Yahudi, namun setelah pembuangan muncullah Sinagoge yang juga dijadikan 

tempat ibadat dan pengajaran.194  Robert  R. Boehlke mengatakan, 

Kepada anak-anak laki-laki yang menginjak usia 12 tahun, 

diberikan kesempatan belajar yang lebih lanjut lagi. Mereka 

mempelajari tradisi lisan umatnya, menghafal doa tertentu dan 

sebagainya, sebagai persiapan untuk mengambil bagian dalam 

kebaktian tahunan yang diselenggarakan dalam Bait Allah di 

Yerusalem, misalnya Hari Raya Paaskah, Hari Raya Pondok 

Daun, Hari Raya Pengumpulan Hasil Bungaran.195 

 

Yesus mengajar di rumah. Matius mencatat pengalaman pribadinya 

pada saat mengundang Yesus datang ke rumahnya (9:9-13). Datang juga para 

pengumungut cukai, orang berdosa, makan bersama-sama dengan Yesus dan 

murid-muridnya. Jelas sekali disini Yesus mengajar dan menyampaikan 

kebenaran. Pada waktu orang Farisi datang mencela apa yang dilakukan 

Yesus atas dasar adat istiadat orang Yahudi, yang melarang makan dengan 

orang berdosa dan para pemungut cukai, Yesus menyampaikan ajarannya 

dalam bentuk perumpamaan. Yesus mengajar dari rumah Matius dan berkata 

“Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah 

dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan 

bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, 

melainkan orang berdosa."(9:12-13) 

Taman Getsemani merupakan tempat yang juga sering dipakai oleh 

Yesus untuk mengajar (26:36-46).  Taman Getsemani merupakan tempat 

khusus di mana tempat minyak zaitun dibuat dan Yesus bersama murid-

                                                           
194Boehlke, Sejarah Perkembangan…, 32-33. 
195Boehlke, Sejarah Perkembangan…, 33 
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murid-Nya sering mendatangi tempat ini untuk berdoa dan berdiskusi (bdk. 

Yoh. 18:2).  Getsemani menjadi tempat yang juga sering digunakan oleh 

Yesus dan murid-murid-Nya untuk berkumpul, berisitrahat bahkan Yesus 

menggunakan kesempatan di tempat itu untuk mengajar para murid-Nya.   

Yesus bukan saja mengajar di ruang belajar atau tempat ibadah dan bait 

Allah Namun disemua tempat dimana ada banyak orang yang haus akan 

kebenaran. Khotbah di bukit merupakan ajaran Yesus yang berlangsung di 

lereng bukit, di alam terbuka (5-7, band. 15:29). Yesus juga mengajar di tepi 

danau dan memanggil murid-muridNya (4:18). Yesus mengajar orang banyak 

yang berjumlah lima ribu laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak 

di tepi danau (14:13-21). Dalam perjalanan selama tiga hari banyak orang 

mengikuti Yesus, dan mendengarkan ajaranNya (15:32). Hal ini 

menunjukkan Yesus dapat mengajar kapan saja dan dimana saja. Belas 

kasihan telah menggerakkan hatinya untuk memberitakan kabar sukacita, 

kesembuhan, dan memberi mereka roti dan ikan untuk dimakan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari  Pembahasan penelitian di atas dihasilkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tuhan Yesus mengajar menggunakan metode yang berfareasi, dengan 

menyesuaikan kepada para pendengarNya. Pemakaian metode Yesus 

dalam mengajar meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, 

bermain peran, dan cerita. Tuhan Yesus adalah Guru Agung, mengajar 

bukan saja sebatas menyampaikan materi, namun bertujuan untuk 

mengubah hidup, dengan demikian Yesus memanfaatkan semua media 

yang ada di sekitarnya untuk dijadikan bahan dalam pengajaranNya. 

2. Metode mengajar Yesus dapat diterapkan dalam pelaksanaan 

pendidikan di Gereja. Hal ini akan berguna dalam meningkatkan 

kreativitas guru dalam mengajar, sehingga dapat memajukan 

pelaksanaan Pendidikan Kristen di Gereja. 

 

B. Saran 

1. Guru dapat meneladani Yesus sebagai guru Agung, agar dalam setiap 

pelaksanaan pendidikan Kristen yang ada di Gereja dapat berjalan 

dengan baik dan maksimal. Guru dapat berkembang dalam 

meningkatkan kreativitas mengajarnya. 

2. Gereja dapat menerapkan metode mengajar Yesus, agar kegiatan 

pendidikan di Gereja bisa hidup, berjalan dengan baik, diminati oleh 

jemaat.  
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No. Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 

1 Dana Penelitian STTAW 3.000.000  3.000.000 

 Honor Peneliti  750.000 2.250.000 

2 Pembelian buku-buku referensi  1.000.000 1.250.000 

3 Pengetikan dan ATK  750.000 500.000 

4 Revisi dan editing, cetak  250.000 250.000 

6 Akomodasi dan transportasi  250.000 0 

7  3.000.000 3.000.000 0 
 

Surabaya, 28 November 2017 

Peneliti 

 

 

 

Daud Darmadi, M.Pd.K 

 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 


