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Ringkasan Eksekutif 
 
 

Pelatihan guru sekolah minggu dilaksanakan dengan tujuan 
untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dalam mengajar 
anak-anak pada usia 3 sampai dengan 11 tahun, dan pada anak 
remaja usia 12 sampai dengan 15 tahun. Melalaui pelatihan secara 
teori dan praktek, maka dihasilkan guru-guru baru yang dapat 
terlibat dalam pelayanan anak. 

Selain itu juga dilaksanakan pembelajaran pada beberapa 
kelas dalam sekolah minggu yaitu kelas Peace and Joy (3 sd 5 
tahun) kindness (6  sd 11). 

Melalui pelayanan ini, anak memahami Yesus sebagi Tuhan 
dan juru selamat, akan bertumbuh dalam iman, anak sejak dini 
diajar untuk hidup dalam Karakter Kristus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Analisis Situasi 

Anak dalam pertumbuhannya memerlukan bimbingan 

arahan dan didikan dari orang tua dalam kehidupan setiap hari di 

rumah. Gereja juga memiliki tanggungjawab dalam mendidik 

anak-anak agar sejak dini mereka sudah memahami bahwa Yesus 

adalah Tuhan dan Juru selamat. Ketika anak sejak dini diajar 

kebenaran Firman Tuhan kelak ketika dewasa akan berdampak, 

dan menghasilkan kehidupan rohani yang akan terus bertumbuh. 

Anak tidak dapat bertumbuh dengan sendirinya, sehingga 

memerlukan arahan dan didikan dari orang tua, dan guru yang 

ada di gereja. Dengan demikian sebagai guru dalam pelayanan 

anak di gereja perlu memiliki panggilan, kesiapan, dan 

keterampilan dalam mengajar anak. 

GAB BEST Surabaya memiliki anak sejumlah 220 anak yang 

dibagi dalam 3 kelas yaitu: Joy, kindness, dan peace. Mereka 

semua membutuhkan pelayanan yang maksimal dari guru-guru 

yang sudah terlatih.  

Persoalannya adalah sedikit diantara jemaat yang mau 

terlibat dalam pelayanan anak ini, alasan mendasar yang sering 

dikatakan adalah mereka belum mengerti bagaimana cara 
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mengajar anak. Melalui kegiatan PkM ini, dilaksanakan pelatihan 

mengajar anak, dengan tujuan untuk mendapatkan guru-guru 

baru yang mau mengajar, karena sudah diperlengkapi. 

 

B. Inti Persoalan Mitra 

Dari Analisis situasi di atas, yang menjadi inti persoalan 

mitra dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Guru memerlukan pelatihan untuk meningkatkan 

kreativitasnya dalam mengajar. 

2. Kurangnya tenaga guru dan pembantu guru membuat 

pelayanan anak tidak dapat berjalan dengan maksimal. 

3. Anak-anak memerlukan pembelajaran yang kreatif, dan 

menarik sehingga dapat bertumbuh kea rah Kristus. 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar 

2. Untuk merekrut dan melatih guru-guru baru yang mau 

terlibat dalam pelayanan 

3. Untuk meningkatkan pelayanan anak sehingga anak dapat 

bertumbuh dalam iman kepada Kristus. 
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D. Manfaat kegiatan 

1. Guru mendapatkan pelatihan kreativitas dalam mengajar 

2. Anak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kelas dan 

tahapan usianya. 

3. Anak mengalami pertumbuhan rohani melalui kegiatan 

sekolah Minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

 

A. Solusi 

Beberapa solusi yang ditawarkan, dan disampaikan untuk 

menjawab kebutuhan mitra adalah sebagai berikut: 

1. Konsep menjadi guru yang terpanggil dalam pelayanan 

anak 

2. Konsep menjadi guru yang kreatif dalam mengajar 

3. Konsep materi pelajaran yang menarik dan diminati anak. 

4. Bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kelas dan 

tahapan usia anak. 

 

B. Luaran 

Melalui kegiatan PkM ini dihasilkan luaran yang akan 

memiliki manfaat bagi dosen dan mitra. Berikut ini luaran yang 

dihasilkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Materi Pelatihan Guru Sekolah Minggu 

Dari kegiatan workshop/pelatihan guru-guru sekolah minggu 

dihasilkan bahan pelatihan yang dapat dijadikan pegangan 
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bari guru untuk meningkatkan kerativitasnya dalam 

mengajar. 

2. Bahan pelajaran untuk Anak 

Ketika melakukan pembelajaran kepada anak, maka bahan-

bahan materi yang diajarkan dapat dikoleksi dan 

dikumpulkan menjadi bahan pelajaran. 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

 
 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dengan cara mengadakan pelatihan, 

pertemuan, dialog, diskusi melakukan pelayanan kepada anak 

bersama-sama. Sedangkan kepada anak pelayanan dilakukan 

melalui kegiatan sekolah minggu yang disebut dengan kegiatan 

Superkid.  

Adapun kegiatan Superkid yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Doa  

2. Pujian 

3. Permainan 

4. cerita 

5. Tanya jawab 

6. Pekerjaan tangan 

7. Menggambar 

8. Mewarnai 

9. Membaca Alkitab 

10. Menonton Video Cerita Alkitab 

11. Mengamati 
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12. Mendengarkan, dan semua aktivitas lainnya yang 

bekaitan dengan pembelajaran kepada anak. 

 

B. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan PkM dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Workshop guru-guru sekolah Minggu, dilaksanakan pada 

tanggal 7 dan 8 September 2018 

Setiap harinya mulai pukul 18.00 sd 20.00 

2. Mengajar Kelas Superkid yaitu pada kelas Joy, Kindness, 

dan Peace, yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada 

pukul 9.30  

 

C. Sarana dan Alat Kegiatan 

Sarana dan alat yang digunakan dalam kegiatan PkM ini 

meliputi: 

1. Alat musik: Gitar dan Keyboard 

2. Materi pelajaran 

3. Alat peraga 

4. Televisi 

5. Alat permainan 

6. Bahan untuk pekerjaan tangan 

7. Ruang kelas dan semua perlengkapannya 
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8. Dan semua sarana belajar lainnya yang sesuai denan 

materi dan metode pembelajaran yang dipakai. 

 

D. Bentuk Aktivitas kegiatan 

Bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam PkM 

melalui pelatihan guru sekolah minggu dan pelayanan Superkid 

adalah: 

1. Pelatihan 

2. Ibadah 

3. Mengajar Anak 

4. Kunjungan kepada Anak 

5. Doa 
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

 

 

A. Kelayakan Tim Pengabdi 

Pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah dosen dan mahasiswa, 

dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut: 

Tugas dosen adalah: 

1. Mengadakan pelatihan kepada guru 

2. Nara sumber 

3. Mengadakan pertemuan 

4. Mengajar kelas Superkid 

Mahasiswa yang terlibat dalam pelayanan ini adalah sebagi berikut: 

1. Agnes Engelina Horman 

2. Ardi Rikut 

3. Fransisko Purnomo Halek 

4. Grace Lasa 

5. Juliando Hutomo Putra 

6. Silvia Takaliwungan 

7. Moniq Adella Valentina 

8. Yanti Imelda Halla 

9. Yesi Anggelani Gang 

10. Yesiani Tasekep 

 

Tugas mahasiswa dalam kegiatan PkM ini adalah: 
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1. Menerima dan menyambut anak 

2. Memimpin acara 

3. Memimpin pujian dan doa 

4. Memimpin permainan 

5. Membantu guru 

6. Mengajar 

7. Bermain musik 

8. Memimpin Doa 

9. Mendampingi anak 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dalam PkM ini terbagi menjadi dua bagian kegiatan 

yaitu: 

 

1. Workshop Mengajar Kelas Superkid 

Workshop mengajar kelas superkid merupakan pelatihan yang 

ditujukan bagi guru-guru sekolah minggu pada kelas anak atau dalam 

GAB BEST disebut dengan Superkid. Kegiatan ini merupakan pelatihan 

yang mengajarkan sejumlah materi antara lain: 

1. Memahami panggilan sebagai guru 

2. Perkembangan Anak 

3. Teknik Memimpin Pujian pada Anak 

4. Metode Mengajar Anak 

5. Membuat Alat peraga dalam cerita. 
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Dalam acara ini mahasiswa terlibat sebagai peserta, dan terlibat 

dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Adapun tugas-tugas 

mahasiswa dalam acara ini adalah: 

1. Menyambut peserta 

2. Mendaftar peserta 

3. Memimpin lagu 

4. Bermain musik 

5. Menyiapkan sarana dan alat untuk kegiatan 

6. Mengikuti workshop 

7. Mempraktekkan materi workshop 

 

2. Mengajar pada kelas Superkid 

Kegiatan PkM mengajar anak superkid dilakukan oleh dosen dan 

semua mahasiswa sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh pengurus 

Superkid. Dalam kegiatan mengajar ini dosen dan mahasiswa bertugas 

untuk: 

1. Mengajar Firman Tuhan 

2. Sebagai guru pendamping 

3. Memimpin acara 

4. Memimpin permainan 

5. Pujian dan doa 

6. Membantu anak dalam pekerjaan tangan 

7. Mendoakan anak 

8. Membimbing anak 

9. Melayani kebutuhan anak selama dalam kelas. 
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10. Membantu melayani  Acara Natal 

11. Membantu dan melayani Acara Paskah 

12. Turut melayani dalam kegiatan retreat anak 

 

Mengajar kelas superkid ini merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh mahasiswa dibawah binaan pengawasan, dosen. 

Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu sesuai dengan jadwal ibadah  

Raya. Kegiatan mengajar ini meliputi 4 tempat kegiatan, sehingga 

mahasiswa secara bergiliran dibagi-bagi ke dalam empat kelompok: 

1. Kelompok GAB BEST Mayapada 

2. Kelompok GAB BEST Pondok Candra 

3. Kelompok GAB BEST Mutiara 

4. Kelompok GAB BEST ITC 

 

Selain kegiatan mengajar, juga dilaksanakan kegiatan Natal gabungan 

dari keempat kelompok. Natal gabungan dilayani oleh mahasiswa 

dibawah arahan dan binaan dosen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kegiatan Workshop dan pelatihan guru-guru  Superkid di 

GAB BEST Surabaya, telah meningkatkan kreativitas guru dalam 

mengajar anak, serta bertambahnya jumlah guru yang bersedia 

melibatkan diri dalam mengajar dan sebagai guru pendamping. 

Pelayanan mengajar anak Superkid yang terbagi dalam kelas 

Joy, Kindness, dan Peace dilaksanakan setiap hari Minggu, dibagi 

dalam empat kelompok yang melibatkan mahasiswa dibawah 

arahan dan bimbingan dosen. 

Melalui kegiatan ini anak mendapatkan pelayanan firman 

Tuhan, anak mendapatkan materi pelajaran dan aktivitas 

pembelajaran yang berdampak kepada kehidupan rohani mereka. 
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Selamat datang di Workshop 

Superkids Teacher 
 

Markus 10:14-16 Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada 
mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi 
mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah 
seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."  Lalu Ia memeluk 
anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati 
mereka.  

 

Pada saat membaca ayat ini mungkin kita langsung berkata, 

bahwa Saya tidak pernah menghalangi anak-anak untuk datang 

kepada Yesus. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita tidak 

melakukan pelayanan anak dengan baik sebenarnya kita tidak 

sedang membawa anak kepada Yesus. Memang kita tidak 

menghalangi anak untuk datang, tapi kita harus selalu bertanya 

kepada diri sendiri apakah kita sudah membawa anak kepada 

Yesus lewat pelayanan kita ataukah tidak. 

Pelayanan anak perlu mendapat perhatian serius. Banyak 

orang telah meremehkan pelayanan anak, dan dianggap ini adalah 

pelayanan nomor dua. Banyak orang tidak mau terlibat dalam 

pelayanan ini. Jika ada yang terlibatpun seringkali mengalami 

stagnan, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk 

mengembangkan pelayanannya. 

Menomorduakan pelayanan anak, dapat terjadi apabila 

guru kurang mempersiapkan diri sebelum mereka mengajar anak. 

Guru harus lahir dari jemaat dan gereja bertanggungjawab 

terhadap kelangsungan pelayanan anak. Sebagaimana keseriusan 

gereja dalam menangani pelayanan umum, demikian juga gereja 

harus serius dalam melakukan pelayanan kepada anak. Pelayanan 
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anak tidak boleh diserahkan kepada guru-guru di luar gereja. Ini 

juga merupakan tindakan menomorduakan pelayanan anak. 

Gereja dan para pengerja harus secara serius mengangani 

pelayanan anak ini. Bahaya yang bisa terjadi jika kita 

menyerahkan begitu saja pelayanan anak kepada guru yang 

bukan dari jemaat adalah, melenceng dari visi Gereja. Belum lagi 

bahaya yang berkaitan dengan kesalahan doktrin, mengajar 

namun tidak sesuai dengan pilar gereja yaitu back to Jesus 

teaching. 

Anak memiliki keunikan tersendiri dalam proses 

perkembangannya, baik dari sisi fisik, intelektual, sosio-

emosional dan spiritualnya. Memerlukan keterampilan mengajar 

yang khusus dan harus sesuai dengan tahapan perkembangan 

anak usia ini. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan 

wawasan, kepada para guru agar memiliki pemahaman tentang 

tahapan perkembangan anak, dan bagaimana menyampaikan 

Firman Tuhan dengan menggunakan metode yang sesuai untuk 

anak usia ini. 

Akhirnya saya sebagai penyampai materi dalam workshop 

ini mengucapkan selamat belajar, berlatih, menjadi yang terbaik 

untuk Tuhan Yesus dan Gereja. 

Salam Penuh Semangat…! 

 

Surabaya, 7 September 2018 

Eunike Agoestina, M.Pd.K 
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1 

Panggilan sebagai Guru  
 

Dalam pelayanan setiap orang harus melayani sesuai 

dengan panggilannya masing-masing. Setiap orang melayani 

pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang dipercayakan 

Roh Kudus. “dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul 

maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun 

gembala-gembala dan pengajar-pengajar,” (Efesus 4:11).  

Menjadi Pengajar adalah sebuah panggilan khusus dan 

adalah tugas yang sangat berat karena Firman Tuhan  

sendiri menuntut suatu tanggung jawab yang berat Yakobus 

menasehatkan Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang 

di antara kamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa 

sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih 

berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal; 

barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah 

orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh 

tubuhnya. (Yak 3:1-2) 

 Melayani di Superkids dan D’zealer adalah sebuah 

panggilan pelayanan. Tidak semua orang mau terlibat dan 

memenuhi panggilan Tuhan dalam pelayanan ini. Sementara 

itu yang terlibat dalam pelayananpun merasa terjebak 

dalam situasi yang membosankan karena rutinitas mengajar 

yang begitu-begitu saja. Ada keinginan untuk 
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mengembangkan diri namun tidak tahu harus mulai dari 

mana dan apa yang harus dilakukan. 

Makna Panggilan seorang Guru 

Tiga makna panggilan guru dalam mengajar anak 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Anak adalah milik Tuhan yang harus 

dilakukan. 

Mengajar Anak adalah perintah, Allah, yang harus 

dilakukan oleh guru dan para orang tua.  Pelaksanaan 

Pendidikan bagi anak yang dikerjakan oleh guru, bukan 

semata-mata dari guru itu sendiri sebagai tanggung jawab 

pelayanannya tetapi murni adalah karena Allah sendiri 

menyatakan diriNya, inilah kekayaan dasar bagi 

pelaksanaan pelayanan anak.  Guru yang melihat 

pekerjaannya sebagai dasar dari penyataan Allah bagi 

keselamatan dunia ini, sudah pasti akan membangun 

kesatuan hidup dengan dasar tersebut, sehingga tidak lagi 

melihat pekerjaannya hanya bersentuhan dengan program 

dan alat peraga pembelajaran semata tetapi membangunnya 

menjadi satu kesatuan yang berdampak pada kekekalan. 

Guru diberikan mandat untuk menyampaikan berita 

Kerajaan Allah kepada Anak-anak, melalui pembelajarannya 

di kelas. 

2. Guru dipanggil untuk memperkenalkan Yesus 

sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. 

Pendidikan Agama Kristen adalah memperkenalkan 

Yesus Kristus sebagai penyataan diri Allah di dalam karya 



3 
 

penebusanNya dan menjadikanNya sebagai pusat hidup. 

Anak-anak dibimbing sejak dini untuk mengenal Yesus 

melalui FIrmanNya. Mereka dibawa kepada suatu kesadaran 

bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain selain di dalam 

Yesus. Anak dibawa kepada iman pribadi, bukan karena 

Kristen tradisi dan keturunan. Iman pribadi inilah yang pada 

akhirnya membawa anak kepada kehidupan Kristen yang 

dewasa. 

Memperkenalkan Yesus termasuk juga membawa 

kehidupan anak-anak menjadi seperti Kristus. keserupaan 

dengan Kristen merupakan pilihan dan keputusan hidup 

yang harus ada dalam diri setiap anak. Bagaimana anak bisa 

memilih untuk memiliki karakter Kristus, tidak bisa lepas 

dari bimbingan guru. Guru mengajarkan dan memberi 

teladan agar anak secara bertahap memiliki karakter 

Kristus. 

3. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Yesus 

kepada umatNya.   

Panggilan mengajar bukan semata-mata usaha 

manusia, namun ada pribadi yang penuh kuasa yaitu Roh 

Kudus yang akan memberikan kekuatan. Roh Kudus adalah 

Penolong yang mengerakkan bukan hanya roh tetapi juga 

memberikan kekuatan untuk mengerjakan panggilan hidup 

di dalam pelayanan anak. Roh Kudus memperlengkapi, 

menolong, memberi kuasa kepada guru untuk mengajar. 

Demikian juga Roh Kudus memimpin anak-anak untuk 

memahami Firman, dan menuntun serta menolong mereka 

untuk hidup dalam kebenaran. 
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Roh Kudus bekerja dalam diri guru, dan dalam waktu 

yang sama juga bekerja dalam diri anak. Mengajar anak 

harus disertai dengan sebuah kesadaran bahwa ada Kuasa 

tak terlihat namun nyata yang menyertai dan memberkati. 

Dengan demikian setiap guru tidak perlu kuatir apakah 

pelayanan yang sedang dikerjakannya itu berhasil atau 

tidak.  

 

Masalah Utama dalam Pelayanan Guru: 

1. Permasalahan Karakter Seorang Guru  

 Menjadi orang tua atau seorang guru bagi anak-anak, 

sesungguhnya sedang diperhadapkan pada tuntutan untuk 

menjadikan seseorang hidup kembali dalam kehidupan baru 

dan memperoleh keselamatan kekal. Orientasi pelayanan 

anak sebenarnya adalah transformasi figuritas pendidik 

kepada anak-anak didik.  Anak-anak semestinya memiliki 

potret yang jelas dan mengubahkan dalam sosok gurunya.  

Dalam hal inilah seorang pendidik sedang membangun 

pribadi seseorang menurut pribadinya sendiri. Kalau 

seorang pendidik memiliki kepribadian yang belum beres, 

atau tidak sesuai dengan kedudukan dan kewajiban sebagai 

pendidik, maka pribadinya yang tidak baik akan merusak 

orang lain, sekalipun ia memiliki teori pendidikan yang 

sangat baik, yang terus-menerus keluar dari mulutnya.   

Seorang guru, harus terus mengingat suatu konsep 

dasar bahwa pendidikan harus dimulai dengan mendidik 

pribadi. Pelayanan anak adalah pembentukan karakter, 
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maka guru sendiri harus mempunyai karakter  yang 

bertanggung jawab. Dasar ini merupakan dasar yang sangat 

penting. Bagaimana seorang guru bisa mengajarkan 

Karakter Kristus dalam kehidupan anak, sementara itu 

kehidupan guru sendiri masih belum menunjukkan Karakter 

Kristus dalam hidupnya. 

Pelayanan anak adalah membagi hidup, menjadi 

teladan, karena yang hendak dirubah adalah kehidupan 

anak-anak agar menjadi seperti Kristus. Pertobatan dan 

kelahiran kembali bagi setiap guru adalah hal mutlak yang 

harus ada. Hukumnya adalah jika guru belum lahir baru, dan 

belum memiliki karakter Kristus, dilarang untuk mengajar 

anak. Apa yang mau diajarkan Jika tidak berkarakter 

Kristus? 

2. Permasalahan Kreativitas Guru 

Guru perlu meningkatkan kreativitas dalam mengajar. 

Banyak guru mau terlibat dalam pelayanan namun merasa 

tidak pede karena menyadari bahwa kemampuannya belum 

seberapa. Namun demikian memiliki semangat untuk mau 

terlibat dalam pelayanan. 

Sama halnya dengan guru berusaha untuk memiliki 

karakter Kristus, demikian juga guru harus berusaha keras 

meningkatkan kreativitasnya dalam mengajar. Guru harus 

melatih diri dengan membaca, melihat, berkreasi, berani 

mencoba dan mempraktekkan hal baru di depan anak. 

Bagaimana caranya agar menjadi guru kreatif?: 

- Mengikuti setiap program pelatihan dan workshop 

yang diselenggarakan oleh gereja. 
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- Memahami tujuan pembelajaran dengan baik, serta 

berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan pada saat mengajar. 

- Memahami kurikulum serta mempelajari materi 

yang dikeluarkan oleh gereja, dengan baik. 

- Berfikir dan merencanakan pembelajaran dengan 

baik dan memiliki waktu uang cukup untuk 

persiapan sebelum mengajar. 

- Membuat dan menemukan alat perga yang sesuai 

dengan matri dan tujuan belajar. 

- Memahami kebutuhan anak, dan memenuhinya 

dalam pembelajaran. 

- Mengevaluasi diri, dan bersedia menerima evaluasi 

dalam tim guru. 

 

3. Permasalahan tentang Kerjasama dalam Tim 

Guru dalam pelayanannya tidak sendiri, namun 

pelayanan ini dikerjakan dalam tim yang saling terkait. Perlu 

kerelaan dan kesediaan untuk bekerjasama. Kesatuan hati 

dalam pelayanan harus dijaga. Ketika kesatuan hati ini mulai 

retak, pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik, karena 

guru akan sibuk dengan masalah hati dan sibuk dengan 

menyelesaikan masalah perselisihan yang tidak habis-

habisnya. Jika hal ini bibiarkan dan terus menerus terjadi 

yang dikorbankan adalah anak. 

Mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 

kerjasama dalam tim, diperlukan faktor kepemimpinan yang 

kuat. Pemimpin dan para koordinator dalam setiap 
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kelompok usia perlu memiliki budaya manajemen yang baik. 

Bahasa dan komunikasi kepemimpinan yang baik, lembut 

tapi tegas. Kerjasama bisa tercipta melalui Bahasa 

kepemimpinan yang baik dan dapat diterima oleh semua 

guru. 

Disini juga perlu ketaatan dari setiap guru kepada 

setiap keputusan dan kebijakan yang sudah disepakati 

bersama. Memiliki penundukkan diri kepada pemimpin dan 

koordinator. Tanpa adanya ketaatan jelas tidak akan bisa 

tercipta kerjasama yang baik. Kesediaan menerima kritikan, 

dan masukan juga merupakan faktor penentu terbentuknya 

kerjasama yang baik. 

Keretakan dalam kerjasama ini terkadang terjadi 

karena adanya ketidakdisiplinan diantara para guru. 

Kedisiplinan dalam waktu, materi, mentaati aturan, 

diperlukan agar terjadi kesatuan hati dan terjalinnya tali 

kerjasama yang baik.  

 

 

 

 

 

 



8 
 

2 

Empat Aspek Tahapan 

Perkembangan Anak 

 
Anak mengalami perkembangan dalam keempat aspek 

kehidupannya, yaitu: 

1. Aspek Fisik, adalah perkembangan dalam bentuk dan 
ukuran tubuh, perubahannya bisa diamati, pada usia 
0 sampai dengan 5 tahun terjadi pertumbuhan paling 
pesat. 

2. Aspek Kognitif, adalah perkembangan dalam 
kemampuan pola pikir, atau intelektual anak. 
Perkembangan ini dihubungkan dengan tingkat 
kecerdasan dan kemapuan berfikir anak. 

3. Aspek Sosial Emosional, adalah perkembangan anak 
yang berhubungan dengan kemampuan 
bersosialisasi dan kemampuan dalam mengelola 
emosi-emosi yang baik. 

4. Aspek Rohani, adalah kemampuan anak yang 
berhubungan dengan iman kepada Tuhan. 
Kemampuan memahami karya Kristus dalam 
Kehidupan seorang anak. 

Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah 
hikmatNya, dan besarNya, dan makin dikasihi oleh Allah 
dan manusia. Lukas 2:58 



9 
 

Dalam ayat ini dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus dalam 
kemanusiaanNya memiliki perkembangan luar biasa dalam 
keempat aspek kehidupanNya.  

 

Usia 1 – 3 Tahun 

PERKEMBANGAN FISIK PENERAPAN DALAM 
PELAYANAN 

1. Kendali otot-otot besar, 
berjalan, memanjat, berlari, dan 
melompat 

2. Terus menerus bergerak 
3. Keterampilan motorik halus 

berkembang, meskipun belum 
sepenuhnya terkoordinasi 

4. Ketahanan mendengarkan 
pelajaran terbatas 

5. Mengusahakan latihan ke toilet 

1. Ruangan dengan banyak 
tempat terbuka 

2. Mainan-mainan yang 
mendorong penggunaan otot-
otot besar (balok, perosotan, 
bola, dll) 

3. Menawarkan pilihan 
aktivitas-aktivitas di setiap 
waktu agar tidak bosan 

4. Penyediaan benda-benda 
yang dirancang untuk anak-
anak krayon berukuran besar, 
kertas-kertas besar, pasel 
dengan potongan-potongan 
terbatas, kuas cat bertangkai 
panjang dengan bulu sikat 
lebar dan baju untuk 
mengecat, pasta tepung kanji 
sebagai pengganti lem. 

5. Memberikan kesempatan 
untuk  permainan aktif dan 
permainan tenang 

6. Jumlah guru yang memadai 
agar selalu waspada terhadap 
kebutuhan indiviual anak. 

7. Menyediakan camilan sehat 
dan alami dalam jumlah kecil 
(buah segar, biskuit, jus, 
puding buah, dll.) 
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PERKEMBANGAN KOGNITIF PENERAPAN DALAM 
PELAYANAN 

1. Dunia ruang dan waktu 
meluas, walaupun masih 
terbatas 

2. Kemampuan penalaran dasar 
3. Belajar melalui indera, suka 

mengeksplorasi, 
keingintahuan tinggi 

4. Rentang ketertarikan pendek 
(2 sd 3 menit) 

5. Kosa kata bertambah dengan 
kecepatan melebihi tingkat 
pemahaman (suka berbicara) 

6. Menyukai pengulangan 
7. Menikmati meniru 

 

1. Antisipasi partisipasi singkat 
dalam aktivitas-aktivitas 

2. Gunakan kata-kata sederhana 
dari kosa kata anak yang 
terbatas. Tidak memakai 
pertanyaan-pertanyaan 
untuk menyampaikan 
arahan-arahan. 

3. Berikan satu arahan dalam 
satu waktu. 

4. Sediakan banyak kesempatan 
untuk belajar eksplorasi 
dengan menyentuh. 

5. Gunakan benda-benda, 
gambar-gambar, dan alat-alat 
peraga lain untuk 
menceritakan cerita-cerita 
Alkitab sederhana. 

6. Anak-anak perlu secara aktif 
ikut serta dalam cerita Alkitab 
yang sedang diceritakan 
(gunakan gerakan, lagu-lagu, 
sajak dan permainan pura-
pura menjadi…) 

 
 

PERKEMBANGAN SOSIOAL 
EMOSIONAL: 

PENERAPAN DALAM 
PELAYANAN 

1. Permainan paralel (bermain 
berdampingan dengan anak-
anak lain, tetapi sedikit 
berinteraksi dengan mereka. 

2. Suka melakukan hal-hal tanpa 
bantuan orang lain 

3. Rasa diri dan keunikan 
dirinya 

1. Sediakan kesempatan anak 
untuk berdampingan dengan 
anak-anak lain; dorong dan 
demonstrasikan ‘bergantian’ 

2. Kenalilah dan gunakan nama 
anak. 
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4. Peka terhadap perasaan dan 
sikap orang dewasa. 
Menginginkan konta fisik 
yang dekat dari para 
pengasuh dalam lingkungan 
mereka 

3. Perhatikan anak ketika dia 
berusaha membagi informasi 
pribadi. 

4. Sediakan bahan-bahan dan 
pengalaman-pengalaman di 
mana anak dapat mengalamai 
keberhasilan. 

5. Hindari membuat anak malu 
6. Biarkan anak-anak untuk 

berusaha dengan 
kecepatannya sendiri 

7. Demonstrasikan kasih dan 
sayang yang pantas: 
memeluk, berdekatan, 
memangku sambil membaca.  

PERKEMBANGAN ROHANI PENERAPAN DALAM 
PELAYANAN 

1. Tuhan mengasihi saya, 
memelihara saya, dan 
bersama saya di setiap waktu 

2. Tuhan menciptakan saya, 
keluarga saya, seluruh dunia, 
dan segala sesuatu yang bisa 
saya lihat dan sentuh. 

3. Yesus adalah kawan saya dan 
Anak Tuhan. 

4. Yesus dilahirkan sebagai bayi 
dan tumbuh menjadi seorang 
pria yang melakukan hal-hal 
baik dan penuh kasih. 

5. Alkitab adalah buku khusus 
yang menceritakan kepada 
saya cerita-cerita tentang 
Tuhan dan Yesus. 

6. Berdoa berarti saya berbicara 
kepada Tuhan. 

7. Anak-anak berusia dua dan 
tiga tahun mulai 

1. Anak usia dua tahun dan tiga 
tahun suka mendengarkan 
cerita-cerita Alkitab dan 
memepajari kata-kata Alkitab 
sederhana. 

2. Pimpin mereka dalam doa-
doa sederhana kepada Tuhan 
di mana mereka bisa 
mengatakan bahwa mereka 
mengasihi Tuhan.  

3. Ajarkan dan nyanyikan lagu-
lagu gembira tentang dan 
kepada Yesus. 

4. Bantu anak-anak ini 
mempratikkan cara-cara 
sederhana untuk mematuhi 
apa yang mereka dengar atau 
baca dari Alkitab. 
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membedakan antara benar 
dan salah. 

 

Usia 4 – 5 Tahun 

PERKEMBANGAN FISIK PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Pertumbuhan  cepat dengan 

aktivitas terus menerus. 
2. Otot-otot yang berkembang 

memerlukan latihan. 
3. Mulai memperoleh kendali 

atas gerakan otot kecil. 
4. Variasi besar dalam kecepatan 

pertumbuhan di antara anak-
anak. 

5. Bermain menjadi lebih 
bertujuan dari terarah 

1. Kursi dan meja sebaiknya sesuai 
dengan ukuran tubuh anak-anak 
usia empat dan lima tahun. 

2. Sediakan ruangan untuk 
bergerak kian kemari. 

3. Tawarkan aktivitas-aktivitas 
yang menggunakan otot-otot  
besar maupun kecil. 

4. Memperoleh kemampuan untuk 
menggunakan mainan-mainan 
yang lebih canggih dan bahan-
bahan seni (tapi jangan harapkan 
kerapian, dan kesempurnaan!) 

 
PERKEMBANGAN KOGNITIF PENERAPAN DALAM PELAYANAN 

1. Semangat belajar dan ingin 
tahu. 

2. Menanyakan banyak 
pertanyaan. 

3. Kosa kata jauh melebihi 
pemahaman mereka. 

4. Muncul fungsi simbolis mampu 
mewujudkan pemikiran dan 
ide-ide dengan kata-kata. 

5. Pemikiran bersifat konkrit dan 
tidak logis. 

6. Egosentris. 
7. Berpikir dari khusus ke khusus, 

tidak mampu menggeneralisasi. 
8. Menyukai penggunaan 

permainan imajinatif dan 
peniruan. 
 

1. Gaya belajar utama adalah melalui 
eksplorasi pribadi – sediakan 
banyak kesempatan untuk 
mengecap, menyentuh,melihat, dan 
membaui secara langsung. 

2. Anak-anak usia empat dan lima 
tahun sangat menyukai cerita-
cerita Alkitab’ 

3. Tinjau dan kaji ulang secara terus-
menerus pemahaman yang akurat 
mengenai ayat-ayat dan cerita-
cerita Alkitab yang digunakan. 

4. Buat poin-poin penerapan yang 
sederhana dan kongkrit. 

5. Hindari penggunaan lambang-
lambang dan kiasan- kata-kata dan 
frase sebaiknya dimaksudkan tepat 
seperti apa yang dikatakannya. 
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6. Sediakan gambar-gambar dan 
benda-benda konkrit dari subjek 
yang dibahas. 

7. Mempelajari peraturan, untuk 
tujuan pengaturan ruang kelas, 
adalah sulit, teta[pi dapat didorong 
dengan konsistensi dan kesabaran. 

PERKEMBANGAN 
SOSIAL/EMOSIONAL 

PENERAPAN DALAM PELAYANAN  

1. Cenderung penuh kasih dan 
eskpresif. 

2. Menikmati kesempatan untuk 
memulai aktivitas sendiri. 

3. Mulai bermain dalam 
kelompok dengan anak-anak 
lain. 

4. Takut menjadi lebih menonjol. 
5. Berpusat pada diri sendiri. 
6. Menguji batas-batas. 
7. Sedang terjadi sosialisai peran 

gender. 
 

1. Puji usaha anak. 
2. Memerlukan kesempatan untuk 

bermain dan belajar dalam 
kelompok- kelompok  - perhatikan 
masa-masa mudah diajari untuk 
membantu anak dalam belajar 
berbagi dan bekerja sama dengan 
anak lain. 

3. Biarkan anak mengekspresikan 
rasa takut, jangan menyangkal 
keabsahanya. 

4. Anak-anak membutuhkan rasa 
aman dari disiplin dan pedoman 
perilaku yang konsisten. Cari 
kesempatan untuk menguatkan 
dan memuji perilaku-perilaku yang 
diinginkan. 

5. Sediakan staf pria dan wanita. 
PERKEMBANGAN  ROHANI PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Tuhan menciptakan dunia 

dan saya. 
2. Tuhan baik, 

berkuasa,penuh kasih, dan 
selalu bersama dengan 
saya. 

3. Tuhan memelihara saya 
dan membantu saya 
melakukan hal-hal yang 
benar. 

4. Tuhan mengasihi saya 
walaupun saya melakukan 

1. Membantu anak memilih dan 

melakukan aktivitas-aktivitas 

sederhana yang memperlihatkan 

kasihnya kepada Tuhan. 

2. Praktikkan 

kebaikan,berbagi,bergiliran,menga

takan “tolong/terimakasih” selama 

pelajaran. 

3. Pengalaman penyembahan 

sederhana yan terencana dan 

spontan. 
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hal-hal yang salah ; Dia 
akan mengampuni saya. 

5. Yesus adalah Anak Tuhan. 
6. Yesus adalah teman saya. 
7. Yesus mati di atas salib, 

bangkit dari orang mati 
dan sekarang tinggal 
diSurga bersama Tuhan. 

8. Saya dapat belajar tentang 
Tuhan dan Yesus dalam 
Firman Tuhan – yaitu 
Alkitab. 

 

4. Berbicara kepada Tuhan dalam 

doa syukur singkat dan berbicara 

kepada Tuhan tentang hal-hal yang 

menjadi perhatian mereka. 

5. Nyanyikan lagu-lagu yang 

menceritakan tentang Yesus dan 

Tuhan. 

6. Bawa teman-teman dan gereja 

bersama mereka. 

7. Mampu mengulangi cerita- cerita 

Alkitab kepada orang lain. 

8. Informasi sebaiknya askurat dan 
benar. 

 

Usia 6 – 8 Tahun  

PERKEMBANGAN  FISIK PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Bertambahnya koordinasi 

otot kecil, walaupun kadang-
kadang canggung. 

2. Periode pertumbuhan 
melambat ; anak-anak 
perempuan cenderung 
mendahului anak-anak laki-
laki. 

3. Bergerak terus-menerus perlu 
bergoyang. 

4. Suka membuat benda-benda. 
 

1. Mampu berpartisipasi dalam 
aktivitas-aktivitas yang 
menggunakan ketrampilan 
seperti mencetak dan memotong. 

2. Beri kesempatan untuk sering 
mengubah aktivitas dan 
kecepatan. 

3. Mungkinkan gerakan fisik di 
sekeliling ruangan dan dari satu 
aktivitas ke aktivitas lain. 

4. Perankan cerita-cerita Akitab. 
5. Ciptakan proyek-proyek yang 

relevan dengan aspek-aspek 
konkrit cerita-cerita Alkitab. 

PERKEMBANGAN KOGNITIF PENERAPANNYA DALAM 
PELAYANAN 

1. Semangat belajar. 
2. Menanyakan banyak 

pertanyaan . 
3. Masih terbatas dalam konsep 

ruang dan waktu. 

1. Dengarkan dan jawab 
pertanyaan-pertanyaan mereka. 

2. Hindari pelambangan dalam 
menceritakan cerita-cerita 
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4. Banyak variasi dalam 
kecakapan membaca. 

5. Cenderung hanya berfokus 
pada satu atau dua detail dari 
sebuah cerita atau 
pengalaman di satu waktu. 

6. Rentang perhatian terbatas-
tujuh hingga sepuluh menit. 

7. Proses pemikiran harfiah 
8. Mampu menggunakan 

kategori-kategori sederhana. 
 

Alkitab dan konsep-konsep 
Alkitab. 

3. Hindari mencontohkan. 
4. Gunakan ilustrasi dengan peraga 

untuk mendukung cerita Alkitab. 
5. Rencanakan keterlibatan 

pembelajaran Alkitab secara aktif. 
6. Hindari ketergantungan pada 

kemampuan anak untuk 
membaca ketika menggunakan 
bahan-bahan kurikulum tercetak. 

7. Tekankan satu poin utama – satu 
pemikiran di satu waktu 

8. Ajarkan Alkita sebagai buku kisah 
nyata, bukan sebagai sebuah 
cerita yang dapat dianggap 
dongeng atau kisah petualangan 
fantasi. 

PERKEMBANGAN  
SOSIAL/EMOSIONAL 

PENERPAN DALAM PELAYANAN 

1. Membutuhkan persetujuan 
orang-tua. 

2. Peka terhadap kritik. 
3. Menguji kemampuan untuk 

mandiri. 
4. Canggung dalam mengetahui 

cara berteman baik dengan 
orang lain. 

5. Mulai berpasang-pasangan 
dengan “sahabat”. 

6. Bersaing dengan saudara-
saudara kandung. 

7. Sikap positif terhadap sekolah 
dan gereja. 

8. Suasana hati mudah berganti. 
 

1. Sampaikan kepedulian kepada 
tiap anak secara individual. 

2. Bantu anak dalam saling 
memerima satu sama lain dan 
pratikkan tindakan-tindakan 
kebaikan. 

3. Dorong aktivitas kelompok. 
4. Memerlukan waktu  untuk 

aktivitas-aktivitas sendiri. 
 

PERKEMBANGAN  ROHANI PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Kisah penciptaan. 
2. Cerita-cerita tentang tokoh-

tokoh Alkitab dan bagaiman 

1. Anak-anak kelas satu dan dua SD 
sekarang mampu  mulai 
menggunakan Alkitab mereka 
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meeka mematuhi Tuhan dan 
mengapa kita pun harus 
mematuhi Tuhan. 

3. Bagaimana menyembah 
Tuhan. 

4. Yesus adalah Anak Tuhan dan 
teman saya dan Dia 
mengajarkan  kepada saya 
bagaimana saya harus hidup. 

5. Perluas peristiwa-peristiwa 
dalam kehidupan dan 
pelayanan Yesus. 

6. Alkitab mempunyai dua 
bagian utama. Alkitab juga 
mempunyai kitab-kitab dan 
pasal-pasal serta ayat-ayat 
yang berbeda-beda. 

7. Saya dapat merespons dalam  
kasih penyembahan, dan 
kepatuhan kepada Tuhan. 

8. Keinginan untuk hidup seperti  
cara Yesus. 

9. Mulai memahami emosi-
emosi dalam Kitab Suci 

dengan cara sederhana mencari 
sebuah ayat dan membacanya. 

2. Tekankan kebenaran cerita-cerita 
Alkitab. 

3. Sediakan kesempatan untuk 
mereka mengalami sebanyak 
mungkin kisah Alkitab . 

4. Pimpin mereka dalam 
pengalaman-pengalaman 
penyembahan dan perayaan. 

5. Berdoa kepada Tuhan bersama 
anak-anak lain. 

 

 

Usia 9 - 11 Tahun 

PERKEMBANGAN  FISIK PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Penggunaan koordinasi otot 

besar dan kecil secara aktif. 
2. Kekuatan bertambah. 
3. Berusaha menguasai 

ketrampilan-ketrampilan 
dasar. 

4. Menikmati olahraga kelompok 
dan aktivitas-aktivitas atletis 
lainnya. 

5. Bersifat implusif.  
 

1. Sediakan kesempatan bagi anak 
untuk mengerjakan tugas-tugas 
dengan hanya sedikit bantuan. 

2. Berfokus pada partisipasi dan 
mencoba semampu mereka 
bukannya pada kemenangan. 

3. Puji anak untuk usahanya dalam 
mencoba ketrampilan baru. 

4. Rancang pengalaman-
pengalaman di luar kelas agar 
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anak-anak bermain bersama-
sama. 

5. Dorong aktivitas-aktivitas yang 
mengharuskan anak mematuhi 
aturan permainan. 

6. Bantu anak untuk belajar milik 
orang lain dengan cara yang 
pantas. 

7. Tantang anak untuk menciptakan 
proyek-proyek mereka sendiri 
yang menggambarkan cerita-
cerita Alkitab dan kepribadian-
kepribadian yang sedang 
dipelajari. 
 

PERKEMBANGAN  KOGNITIF PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Berlanjutnya semangat untuk 

belajar. 
2. Tumbuh dalam kemampuan 

memahami sudut pandang 
orang lain. 

3. Memikirkan aspek “mengapa” 
dari peristiwa-peristiwa. 

4. Konsep ruang dan waktu 
meluas melebihi di sini dan 
sekarang. 

5. Berlanjutnya perkembangan 
ketrampilan menulis dan 
bahasa. 

6. Pencapaian akademis menjadi 
penting. 

7. Mampu memahami lebih 
banyak dalam gambaran 
“keseluruhan”. 

8. Sangat kreatif dan inventif 
9. Sangat ingin tahu  
10. Mudah menghafal. 
11. Perbaikan konsep-konsep 

benar/salah 
 

1. Penggunaan Alkitab lebih banyak 
dalam aktivitas belajar – mampu 
menemukan ayat-ayat Alkitab. 

2. Mulai memegang sebagian dari 
urutan kronologis peristiwa-
peristiwa Alkitab dan geografi 
Alkitab sederhana  - gunakan 
sarana-saran kongkrit untuk 
membahas konsep-konsep  ruang 
– waktu ini (mis., peta, alur 
waktu). 

3. Menyukai pembahsan topik-
topik, kepribadian-kepribadian, 
dan cerita-cerita Alkitab. 

4. Mampu menghafla kitab-kitab 
dalam Alkitab dan ayat-ayat atau 
perikop-perikop. Pemahaman 
sebaiknya diuji karena 
kemampuan ingatan melebihi 
kemampuan untuk memahami 
semua kata dan konsep.bantu 
anak untuk mengatakan dan 
mempraktikkan penerapan-
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penerapan praktis dari 
kebenaran Alkitab. 

5. Sediakan berbagai aktivitas  
belajar Alkitab  yang 
menggunakan tulisan, benda-
benda kerajinan tangan, drama, 
musik.  

6. Mampu mempelajari  permainan- 
permainan dan lagu-lagu baru 
dengan cepat 
 

PERKEMBANGAN 
SOSIAL/EMOSIONAL 

PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
 

1. Keterlibatan utama dengan 
kelompok teman sebaya dari 
jenis kelamin yang sama. 

2. Pengaruh kelompok kuat. 
3. Lebih kritis dalam pemilihan 

teman. 
4. Peka terhadap kritik dan olok-

olok. 
5. Secara umum cerita dan 

percaya diri. 
6. Berkembang sikap kompetitif 
7. Peka terhadap permainan 

yang adil 
8. Penuh perhatian terhadap 

tindakan dan perilaku yang 
pantas untuk jenis 
kelaminnya. 

9. Mulai terpisah dari keluarga ; 
mampu berpartisipasi dalam 
aktivitas-aktivitas yang 
terpisah dari keluarga 

10. Mengembangkan rasa humor. 
11. Mengalami serangkaian emosi 

– rasa takut, rasa bersalah, 
rasa marah, dan lain-lain. 

12. Kesadaran tentang masalah- 
masalah sosial saat ini, 

1. Biarkan anak bekerja dalam 
kelompok dengan jenis kelamin 
yang sama jika itu yang mereka 
inginkan. 

2. Menikmati perkemahan dan 
aktivitas “sejenis klub”. 

3. Dorong aktivitas sosial. 
4. Sediakan kesempatan untuk 

memikirkan tanggung jawab 
dalam lingkungan belajar. 

5. Ciptakan pilihan-pilihan di mana 
anak dapat memilih aktivitas 
belajar. 

6. Sediakan sekumpulan besar 
pengalaman belajar yang 
bervariasi dan unik. 

7. Para pekerja dalam kelompok 
usia ini akan menjadi teladan 
tentang seperti apakah perilaku 
yang dapat di terima dan sperti 
Kristus. 

8. aksimalkan cerita-cerita  
pahlawan- pahlawan Alkitab dan 
tokoh-tokoh yang kuat dalam 
Alkitab.  

9. Perkenalkan anak-anak kepada 
para  “pahlawan” Kristen yang 
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walaupun secara emosional 
belum cukup matang untuk 
mengatasi semua 
implikasinya 
 

lebih baru- baik tokoh pria 
maupun wanita. 

10. Bersikap transparan kepada 
anak-anak dalam ekspresi dan 
pengalaman perasaan manusia 
yang normal. Izinkan mereka 
berbicara tentang perasaan 
mereka. Tunjukan rasa takut, 
bersalah, marah, dan lain-lain. 
Yang diperlihatkan oleh tokoh-
tokoh Alkitab. 

11. Ubah peristiwa-peristiwa masa 
kini dan masalah-masalah sosial 
menjadi penekanan kurikulum 
yang mungkin. Eksplorasi apa 
yang dikatakan Alkitab tentang 
topik-topik yang berhubungan. 
Hindari pembahasan abstrak. 

PERKEMBANGAN ROHANI PENERAPAN DALAM PELAYANAN 
1. Ekspansi berlanjut ke dalam 

detail yang lebih besar tentang 
konsep-konsep dasar yang 
dipelajari sebelumnya. 

2. Tuhan itu mahabijaksana, 
mahakuasa, mahatahu, dan 
selalu penuh kasih. 

3. Tuhan mendengar doa-doa 
saya dan menjawabnya. 

4. Dosa adalah jika saya bersikap 
tidak hormat dan tidak patuh. 

5. Yesus mati untuk dosa-dosa 
saya. Jika saya memohon 
pengampunan, Tuhan akan 
mengampuni saya. 

6. Kesadaran dan pemahaman 
tentang kebutuhan akan 
keselamatan. 

7. Kesadaran akan pemeliharaan 
dan pertolongan Tuhan setiap 
hari. 

1. Rencanakan aktivitas-aktivitas 
umtuk mendemonstrasikan kasih 
dan kebaikan Tuhan kepada 
orang lain. 

2. Dorong partisipasi dalam  
keterlibatan  dalam misi dan 
aktivitas –aktivitas dukungan. 

3. Sediakan kesempatan untuk 
berinteraksi dengan orang-orang 
dari ras, kebangsaan, dan status 
sosial yang berbeda. 

4. Rancang sarana bagi anak untuk 
menjadi anggota yang lebih aktif 
dalam gereja setempat dan 
pelayanannya. 

5. Dorong dan bantu anak untuk 
mulai membaca Alkitab dan 
berdoa sendiri dirumah 

6.  Sediakan kesempatan bagi anak 
untuk memberi secara finansial 
kepada proyek-proyek yang 
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 membutuhkan. Sertakan bantuan 
peraga tentang bagaimana uang 
mereka akan membantu. 
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3 
Persiapan Guru  

Sebelum Memulai Pelayanan 
 

 

Keberhasilan dalam pelayanan Anak ditentukan dari 
persiapan guru sebelum mulai mengajar. Guru tidak boleh 
menganggap remeh pelayanan anak. Guru perlu 
mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai 
pelayanan. Persiapan sebelum mengajar ini meliputi dua 
aspek penting yaitu persiapan rohani dan persiapan teknis. 

 

Persiapan Rohani sebelum Mengajar 

Pelayanan adalah sebuah aktivitas rohani, sehingga 
memerlukan seorang pelayan yang juga rohani. Hal ini 
berarti bahwa setiap guru sebelum melayani haruslah 
mempersiapkan hati dan Kehidupan rohaninya agar 
pelayanannya berdampak dan menghasilkan buah yang 
tetap. 

Beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh 
guru dalam persiapan rohani ini adalah: 

 

1. Hidup dalam Kebenaran Firman Tuhan 

Guru adalah pemberita Firman kepada anak-anak, 
yang disampaikan adalah kebenaran, sehingga mutlak harus 
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hidup dalam kebenaran. Karakter Kristus nyata telihat 
dalam Kehidupan setiap hari. Firman yang disampaikan 
kepada anak, bukan saja diajarkan namun guru harus 
melakukannya terlebih dahulu.  

Jelas hal ini berhubungan dengan integritas diri. Pada 
saat jatuh dalam dosa, segera menyadari dan bertobat, 
kembali kepada kebenaran Firman Tuhan. Mereka yang 
hidup dalam dosa, dan kemudian mengambil bagian dalam 
pelayanan anak, pelayanannya pasti kering, dan tidak ada 
damai sejahtera didalam hati. Ada perasaan tidak layak, 
merasa tertuduh dan kehilangan damai, apabila seorang 
guru melayani tapi masih belum bisa melepaskan ikatan 
dosa. Hal ini pasti terlihat dalam ekspresi pada saat 
mengajar.  

Guru harus memiliki kebiasaan dan kedisiplinan dalam 
membaca Alkitab. Hal ini akan bermanfaat besar bagi guru, 
terutama dalam pembentukan karakter. Selain itu akan 
membuat guru mampu menguasai cerita, nama tempat, 
peristiwa, tokoh, dalam Alkitab. 

2. Berdoa dan bergaul intim dengan Tuhan. 

Berdoa bukan supaya pelayanannya berhasil, sebab 
pelayanan ini adalah milik Tuhan, pasti berhasil. Guru harus 
berdoa supaya diberi kesempatan, hikmat dan kekuatan 
untuk menjalani pelayanan ini. Berdoa agar anak-anak 
dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga pada saat 
Firman diberitakan bisa bertumbuh dan menghasilkan 
buah.  

Kehidupan doa seorang guru harus terus 
dikembangkan. Apabila guru tidak berdoa dan tidak 
menjalin hubungan intim dengan Tuhan, maka pelayanan 
yang dikerjakan tidak ada urapan dan kuasa. Berjalan biasa 
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dan guru akan mengandalkan kemampuan sendiri, dan tidak 
mengandalkan kuasa Tuhan. 

Berdoa berarti menerima tuntunan Tuhan agar apa 
yang disampaikan kepada anak, benar-benar adalah berita 
yang memang sedang dibutuhkan oleh anak. Melalui doa 
guru akan dibimbing untuk menyampaikan Firman Allah 
secara tepat dan dapat menjawab pergumulan anak. 

3. Berdamai dengan sesama 

Guru sebelum pelayanan harus membereskan semua 
permasalahan dan konflik yang terjadi dengan orang lain. 
Mengampuni dan melupakan apabila disakiti. Apalagi jika 
konflik terjadi diantara rekan kerja dalam satu tim guru. 
Melayani harus dengan hati yang murni. Setiap 
permasalahan perselisihan dan konflik sekecil apapun harus 
segera diselesaikan. 

Anak-anak merindukan kasih yang tulus dan murni 
dari guru. Hati yang penuh dendam dan amarah biasanya 
tanpa sadar bisa saja diluapkan pada saat mengajar. Jelas hal 
ini tidak memberkati anak-anak. Kemarahan di kelas 
seringkali dipicu oleh masalah dendam dan kebencian di 
luar kelas. Tanpa sadar guru marah dan berkata kasar 
kepada anak, karena ada sesuatu yang belum beres. 

 

Persiapan Teknis sebelum Mengajar 

Persiapan teknis berhubungan dengan Keterampilan 
mengajar. Seorang guru yang sudah memiliki jam mengajar 
cukup banyak, biasanya akan memiliki ketrampilan 
mengajar yang baik. Beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan guru dalam persiapan teknis adalah: 
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1. Memahami Tujuan Pelajaran 

Tujuan adalah hasil yang akan dicapai dalam sebuah 
pembelajaran. Tujuan ini yang akan mengarahkan guru di 
sepanjang proses belajar. Apapun metode yang digunakan, 
atau alat peraga yang dipakai semua harus membuat tujuan 
belajar tercapai secara optimal. 

Tujuan harus bersifat spesifik, mengarah ke dalam 
empat aspek Kehidupan anak, yaitu fisik, kognitif, 
sosioemosional, dan spiritual. Menunjuk kepada perubahan 
perilaku yang spesifik dan terukur.  

2. Menguasai Materi Pelajaran 

 Materi adalah bahan yang akan diajarkan kepada anak-
anak. Materi disiapkan sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Materi utama dalam pelayanan anak ini adalah 
Alkitab. Materi lain dipakai untuk penunjang dan tidak 
bertentangan dengan kebernaran dalam Firman Allah. 

Materi disampaikan dari yang sederhana menuju kepada 
yang kompleks, dari yang mudah menuju ke yang lebih sulit. 
Materi ada yang bersifat informative, ada yang bersifat 
membentuk sikap, ada yang bersifat meningkatkan 
ketrampilan motorik anak. 

Guru harus menguasai materi dengan baik, dengan jalan 
memahami, menghafal, dan mempraktekkan. Anak-anak 
yang dilayani adalah anak-anak yang kritis dan memiliki 
daya ingat yang baik, sehingga guru tidak boleh salah dalam 
mengajar. Harus menguasai materi yang ada, dipelajari 
terlebih dahulu sebelum mengajar. 
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3. Metode Mengajar yang Kreatif 

Guru perlu memilih beberapa metode yang akan 

dipakai dalam menyampaikan pelajaran kepada anak. 

Metode disesuaikan dengan materi yang ada dan diarahkan 

kepada pencapaian tujuan secara optimal. Pemilihan 

metode juga perlu disesuaikan dengan kelompok usia anak. 

Dalam mengajar anak, tidak bisa hanya memakai satu 

metode saja, namun harus menggabukan beberapa metode 

secara kreatif. Misalnya metode yang dipakai adalah cerita, 

namun dalam peroses pembelajaran metode ini bisa 

divariasi dengan menggunakan metode tanya jawab, dan 

demonstrasi. 

Gunakan metode yang dikuasai, jangan menggunakan 

metode yang tidak dikuasai, hal ini akan membuat tujuan 

belajar tidak akan tercapai. Dalam mengajar bukan terletak 

kepada baik atau tidaknya metode, tapi tepat dan tidaknya 

metode itu digunakan. 

4. Alat Peraga 

Setiap mengajar harus minimal ada satu alat peraga. 

Penggunaan alat peraga disesuaikan dengan metode yang 

digunakan, agar tujuan belajar dapat tercapai secara 

optimal. 

Alat peraga dapat diadakan dengan jalan dibuat 

sendiri, atau dengan membeli. Alat peraga bukan dari mahal 

dan tidaknya namun kesesuaiannya dengan metode yang 

digunakan. Sebelum mengajar seorang guru perlu 

menyiapkan alat peraga dan mencobanya terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 
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Macam-macam alat peraga misalnya adalah computer 

dan infokus, gambar poster, gambar kartu, boneka, lukisan, 

alat-alat permainan, papan tulis, dan lain sebagainya. 

5. Lagu Pujian 

Persiapkan pujian yang akan dinyanyikan untuk membuka, 

di tengah-tengah cerita, dan juga penutup. Lagu pujian harus 

disesuaikan dengana tema cerita. Guru harus menghafal 

dengan baik pujian yang akan dinyanyikan. Jika itu adalah 

lagu baru, perlu ditayangkan dalam sebuah alat peraga. 

6. Aktivitas 

Guru perlu merencanakan dengan baik aktivias setelah 

atau sebelum menyampaikan materi pelajaran. Aktivitas 

disesuaikan dengan kelompok usia anak. Aktivitas tidak 

selalu di kelas, anak bisa diajak keluar kelas. 

Aktivitas dibuat dan diarahkan untuk menjalin 

kerjasama, sosialisasi, peningkatan motoric kasar dan halus, 

memahami Firman Tuhan yang disampaikan.  

7. Doa dan Evaluasi 

Doa dalam pelayanan anak adalah doa sederhana. 

Langsung kepada maksud dan tujuannya. Berdoa berarti 

berbicara kepada Allah. Doa dilakukan sebelum dan sesudah 

menyampaikan cerita Alkitab.  

Anak-anak dapat dilibatkan dalam doa sederhana ini. 

Anak-anak juga sudah dapat mulai diajarkan doa Bapa Kami. 

Untuk anak usia besar dapat dijelaskan makna yang ada 

dalam doa Bapa Kami. 
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Keterampilan Mengajar 

Keterampilan mengajar adalah kemampuan seorang 
guru pada saat berdiri di depan kelas dan menyampaikan 
materi pelajarannya. Keterampilan mengajar yang perlu 
dimiliki oleh guru dalam mengajar misalnya adalah: 

1. Intonasi suara 

Intonasi suara adalah tinggi rendahnya suara yang 
dipakai guru dalam mengajar. Intonasi tidak boleh datar, 
harus berfareasi dan penuh semangat. Dalam 
menyampaikan cerita harus mampu mengganti-ganti warna 
suara untuk membedakan tokoh-tokoh yang sedang 
berbicara dalam cerita Alkiab yang diajarkan.  

Volume suara harus terdengar jelas ke seluruh kelas. 
Intonasi suara yang baik akan mampu menarik perhatian 
anak-anak. Mereka akan tertegun melihat kemampuan 
verbal kita dalam bercerita. 

 

2. Ekspresi 

Ekspresi meliputi wajah dan gerakan anggota tubuh. 
Ekspresi mengikuti emosi cerita yang sedang dibawakan, 
misalnya sedih, bahagia, senang, menangis, kuatir, 
semangat, memuji Tuhan, bersyukur dan sebagainya perlu 
diungkapkan dalam ekspresi. 

Anak-anak menyukai guru-guru yang ekspresif, 
mereka dapat bertahan lebih lama mendengar Ceerita 
Alkitab kalau disampaikan oleh guru yang sudah memiliki 
keterampilan berekspresi yang baik. 
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3. Kemampuan Bertanya jawab 

Guru harus memiliki keterampilan bertanya yang baik 
untuk menggugah rasa ingin tahu anak. Selain itu guru juga 
harus memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan. 
Guru yang tidak menguasai materi dengan baik akan 
kesulitan dalam menjawab pertanyaan anak-anak. 

 Ingat bahwa anak biasanya bertanya dengan spontan 
dan mereka bisa menanyakan apa saja termasuk pribadi 
Allah. Untuk itu guru perlu persiapan dan memiliki 
keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan 
baik. 

4. Penampilan 

Guru harus berpenampilan yang wajar, tidak terkesan 
norak. Gunakan asesoris dan make up sewajarnya dan 
jangan sampai menarik perhatian anak. Pakaian harus rapi 
bersih dan sopan.  

Penampilan disini termasuk juga cara berdiri, cara 
duduk, cara berdoa, cara menyanyi, semuanya itu dilihat, 
diamati dan bahkan dicontoh oleh anak.  

Tips Penting dalam Menarik Perhatian Anak 

Beberapa tips penting untuk dapat menarik perhatian 
anak adalah: 

1. Ciptakan suasana awal yang menarik dan 
menyenangkan. 

2. Buat sedikit permainan untuk mengakrabkan. 
3. Dekati anak dengan kasih, dan berikan rasa aman. 
4. Sebelum mulai pelajaran apabila ada anak baru harus 

didekati dan mengenalnya. 
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5. Berikan apresiasi dan pujian bagi yang berprestasi 
atau yang telah mengalami perubahan ke arah yang 
lebih baik. 

6. Bantu anak yang mengalami kesulitan dalam 
mempelajari materi pelajaran. 
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4 

Pujian dan Penyembahan  

bagi Anak 

 

Praise and Worship untuk anak memiliki bentuk dan 
ciri khas tersendiri. Anak-anak menyukai nyanyian dan 
dalam pelayanan anak, menaikan pujian melalui nyanyian 
rohani harus dilakukan.   

 

Tujuh Fakta Menyanyi bagi Anak-anak 

1. Setiap Anak menyukai nyanyian 
2. Sekalipun ada anak yang tidak mau menyanyi, tidak 

berarti tidak menyukai nyanyian, paling tidak 
mereka suka mendengar nyanyian. 

3. Menyanyi adalah salah satu ekspresi untuk 
bersyukur dan memuji Tuhan. 

5. Melalui Nyanyian Rohani Anak-anak Belajar Firman 
Allah. 

6. Melalui Nyanyian Anak akan lebih fokus dan 
menaruh perhatian sebelum mendengarkan Firman 
Allah. 

7. Nyanyian membangun kerjasama dan hubungan 
kasih diantara anak, dan anak dengan guru. 

 

Tujuh hal yang perlu diperhatikan oleh  
guru dalam memilih lagu  
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1. Pilih Lagu sesuai dengan tema mingguan dan atau 
bulanan. 

2. Mengatur urutan lagu sesuai dengan model liturgi 
yang direncanakan. 

3. Jangan memilih lagu yang belum dikuasai. 
4. Pilih lagu yang memiliki makna rohani dan 

Alkitabiah, jangan memilih lagu yang tidak 
memuliakan Tuhan Yesus. 

5. Pilih lagu yang liriknya sesuai dengan tahapan usia 
anak. 

6. Kombinasi antara lagu yang baru dengan lagu yang 
sudah dikuasai oleh anak. 

7. Jelaskan makna lagu secara singkat kepada anak-
anak, apalagi bila ada kata-kata yang sulit dimengerti 
oleh usia anak. 
 

Musik dalam Pujian dan Penyembahan Anak 

1. Anak akan lebih bersemangat dalam memuji bila 
disertai dengan iringan musik. 

2. Dalam setiap kegiatan harus ada minimal satu alat 
musik melodis, misalnya gitar atau keyboard. 

3. Ciptakan irama musik kreatif yang sesuai dengan 
lagu dan disukai oleh anak-anak. 

4. Musik dalam Pujian dan Penyembahan Anak 
5. Libatkan anak dalam memainkan musik sederhana 

agar mereka lebih semangat dalam menyanyi.  
6. Misalnya menggunakan berbagai jenis perkusi dari 

barang-barang bekas yang aman bagi anak, botol, 
kaleng, gallon, sendok, sisir, tifa, gendang, tamborin, 
atau berbagai alat musik mainan. 

 

Gerakan Simbolis pada lirik lagu 
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Menyanyi tidak hanya bertepuk tangan, namun perlu 
diberi gerakan simbolik agar anak lebih menaruh perhatian 
dalam setiap nyanyian. Melalui gerakan atau tarian 
membantu perkembangan motorik kasar dan motorik halus 
pada diri anak. Mudah menghafal dan memahami lirik lagu. 
Memakai energi yang lebih dalam diri anak. 

Beberapa contoh Gerakan Simbolis dalam Nyanyian 
antara lain sebagai berikut: 

1. Tuhan, Yesus, Roh Kudus, Allah: Mengankat kedua 
tangan ke atas 

2. Kristus: Merentangkan tangan gambaran di salib 
3. Aku: memakai kedua ibu jari untuk menunjuk ke diri 

sendiri 
4. Kamu: Memakai kedua telunjuk menghadap ke atas 

di arahkan ke orang lain 
5. Sahabat: Merangkul atau menepuk bahu teman di 

sebelahnya. 
6. Kemuliaan, glory: Kedua tangan disilang dimuka 

kemudian dibuka lebar  
7. Haleluyah, Puji Tuhan: Mengangkat kedua tangan 

dan digerakkan kekanan dan kekiri 
8. Sukacita, senang, gembira: menunjuk kedua pipi 

sambil tersenyum 
9. Sayang, kasih, cinta: Kedua tangan membuat symbol 

hati di dada. 
10. Melangkah, berjalan: Jalan ditempat dan melangkah 

ke depan 
11. Sedih: Menggoyangkan kedua tangan di depan mata 
12. Dosa: Badan miring ke kiri kedua tangan terbuka 

kebawah 
13. Dunia: Lingkaran kecil di depan 
14. Alkitab: Telapak tangan kiri terbuka, gerakan tangan 

kanan 
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15. Doa: Kedua tangan dilipat di dada 
16. Semua, seluruh: lingkaran besar 
17. Mengajar, belajar: Telunjuk tangan kanan digerakkan 

ke depan 
18. Besar: lingkarang besar 
19. Kecil: linkaran kecil 
20. Jenis-jenis binatang dan tumbuhan 
21. Bergandengan tangan 
22. Hati: membuat symbol hati di depan dada 
23. Mahkota: Kedua tangan memegang kepala dengan 

telapak tangan ke atas 
24. Gunung: Membuat symbol gunung di depan dada 
25. Lautan: Tangan kanan  
26. Rumah: membuat symbol seperti gunung di depan 

dada 
27. Makan, minum: gerakan memakan dan meminum 
28. Mendengar: tangan kanan di telinga kanan. 
29. Berkata, berfirman: Kedua Tangan di depan mulut. 
30. Kita juga bisa membuat symbol untuk Buah-buah 

Roh: 
• kasih,  
• sukacita,  
• damai sejahtera,  
• kesabaran,  
• kemurahan,  
• kebaikan,  
• kesetiaan,  
• kelemahlembutan,  
• penguasaan diri.  

 

Beberapa contoh lagu dan gerakan simboliknya akan 
diajarkan dan dipraktekkan secara langsung. 
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Kau Temanku 
Kau temanku, Ku temanmu, kita selalu bersama 
Seperti Mentega dengan Roti 
Kau temanku, Ku temanmu, Kita selalu bersama 
Seperti Celana dengan Baju 
 
Ku akan selalu mendukunmu  
Dan mendorongmu terus maju 
Bila Kau sedih Ku akan memelukmu dengan kasih 
 
Kau temanku Ku temanmu, kita selalu bersama 
Seperti mentega dengan roti 
Seperti celana dengan baju.  

 
 
Thank You God 

Thank You God for my eye to see 
Thank You God for my mouth to sing 
Thank You God for my hand and feed 
Thank You God for everything 
 
 

Everything I do 
Everything I am (Everything I am) 
Everything I’ll be (Everything I’ll be) 
I give it to You, Lord (I give it to You, Lord) 
And do it thankfully (thankfully) 
 
Every song I sing 
Every praise I bring 
Everything I do, is a gift to You 
 
Everything I have (Everything I have) 
All You’ve given me (All You’ve given me) 
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All give it to You, Lord (All give it to You, Lord) 
And do it thankfully (Thankfully) 
 

Kudaki Gunung yang Tinggi 
Ku daki daki daki daki gunung yang tinggi 
ku turun turun turun turun lembah yang dalam 
ku melintasi padang rumput hijau terbentang 
Yesus besertaku 
 
ku terbang terbang terbang terbang luar angkasa 
ku selam selam selam selam dalam samudra 
ku dayung dayung dayung dayung prahu di sungai 
Yesus besertaku 
 
Di kanan Kau ada, Di kiri Kau ada 
Di atas dan di bawah Kau ada 
Di suka Kau ada, Di dukaku Kau ada 
Karna Engkau Yesusku 

 
 
Glory Haleluyah 

Saat ini kudatang 
Dalam hadirarMu 
Kupandang wajahMu tersenyum penuh kasih 
Kuucapkan selamat pagi Bapa terkasih  
Kuyakin berkatMu sepanjang hari ini 
 
Glory Haleluya 4X 
Haleluya Glory Haleluya 

 
Markas Iblis dihancurkan 

Markas iblis dihancurkan,  
panji Yesus ditinggikan, aku lah pahlawan 
Setiap hari kubernyanyi 
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bawa gitar dan kecapi, kabarkan injilNya 
 
Anak Skolah minggu (ya saya..)  
Saksinya Tuhan 
Bawa pedang di tangan bikin kacau setan 
 

Salib Yesus di bukit Golguta 
Dari Jauh Mata Memandang 
Salib Yesus di bukit Golguta 
Disana Dia disalibkan buat kita semua 
Orang yang berdosa 

 
Mari Ke Rumah ALlah 

Marilah-marilah, marilah! 
Mari Ke rumah Allah 
Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya 
Kita sembah Tuhan dan pujilah Namanya 
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5 
Gaya Belajar Anak 

 
 
 
Kita tidak bisa memaksa seorang anak harus belajar 

dengan suasana dan cara yang kita inginkan karena masing 
masing anak memiliki tipe atau gaya belajar sendiri-sendiri. 

Gaya belajar adalah variasi cara yang dimiliki 
seseorang anak untuk mengakumulasi serta mengasimilasi 
informasi baru yang diterimanya. Kombinasi dari menyerap, 
mengatur dan mengolah informasi baru, yang bersifat tetap 
dalam diri seorang anak. 

 

Gaya Belajar Visual 
Adalah gaya belajar dalam diri anak yang 

menggunakan penglihatan secara lebih dominan. Beberapa 
ciri gaya belajar visual adalah: 

1. Cenderung melihat sikap, gerakan tubuh, dan bibir 
guru yang sedang mengajar 

2. Mengingat yang dilihat daripada yang didengar 
3. Bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi 
4. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, 

biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru 
kemudian dia sendiri yang bertindak. 

5. Tidak suka bicara didepan kelompok dan tidak suka 
pula mendengarkan orang lain.  

6. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan 
secara lisan 

7. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan 
8. Seorang pembaca cepat dan tekun 
9. Dapat duduk tenang ditengah situasi yang  



38 
 

10. ribut dan ramai tanpa terganggu 
 

Cara Mengajar Anak dengan Gaya Belajar Visual adalah 
sebagai berikut: 

1. Gunakan materi visual seperti, gambar-gambar, 
diagram, peta,  

2. Gunakan warna untuk memfokuskan hal-hal penting. 
3. Ajak anak membaca buku-buku bergambar 
4. Gunakan multi-media (contohnya: komputer dan 

video). 
5. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan  
6. ide-idenya ke dalam gambar.  
7. Aktivitas Mewarnai 

 

Gaya Belajar Auditory 
Gaya belajar auditory mengutamakan pendengaran 

dalam menangkap dan menyerap informasi yang baru. Anak 
akan mengandalkan apa yang didengar dalam menerima 
pelajaran. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar auditory 
adalah: 

1. Mampu mengingat dengan baik penjelasan lisan guru 
di depan kelas 

2. Cenderung banyak omong 
3. Tidak suka membaca dan umumnya memang bukan 

pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat 
dengan baik apa yang baru saja dibacanya.  

4. Bila harus membaca maka akan dilakukan dengan 
bersuara keras dan mendengarkan. 

5. Senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang 
lain 

6. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru 
dilingkungan sekitarnya, seperti hadirnya  anak baru, 
adanya papan pengumuman di pojok kelas, dll 

7. Mudah terganggu oleh keributan 
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8. Biasanya ia pembicara yang fasih 
9. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 
10. Berbicara dalam irama yang terpola 
11. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, 

berirama dan warna suara. 
12. Pendengar ulung: Anak mudah menguasai lagu-lagu 

yang diajarkan 
 
Cara Mengajar Anak dengan Gaya Belajar Auditory adalah: 

1. Guru Mengajar dengan Suara jelas yang terdengar 
sampai di belakang. 

2. Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi 
baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. 

3. Dorong anak untuk membaca Alkitab dengan 
bersuara. 

4. Gunakan musik dan lagu untuk  
5. mengajarkan anak. 

 

Gaya Belajar Kinestetik 
Gaya belajar kinestetik adalah penyerapan informasi 

pelajaran dengan mengutamakan sentuhan dan gerakan. 
Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah: 

1. Menyentuh segala sesuatu yang dijumapinya, 
termasuk saat belajar 

2. Sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin 
bergerak, dan berjalan kesana kemari. 

3. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan 
tangannya aktif. Contoh: saat guru menerangkan 
pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asyik 
bergerak, atau mencorat-coret. 

4. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu 
belajar 

5. Sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, symbol 
dan lambang 
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6. Menyukai praktek/percobaan 
7. Menyukai permainan dan aktivitas fisik  
8. Berbicara perlahan, tidak terlalu mudah terganggu 

dengan situasi keributan  
9. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat  
10. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca  
11. Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan 

aksi dengan gerakan tubuh saat membaca 
 
Cara Mengajar Anak  Gaya Belajar Kinestetik adalah: 

1. Atur jam pelajaran sesuai dengan kemampuan anak. 
2. Libatkan anak untuk memperagakan materi 

pelajaran. 
3. Buat materi dalam bentuk permainan dan aktivitas. 
4. Pakai metode demonstrasi 
5. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada 

menerima pelajaran 
6. Biarkan mereka berjalan, berdiri atau duduk yang 

penting tidak bersuara dan tidak mengganggu teman 
di kelasnya. 
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6 
MetodeMengajar Anak 

 

 

Metode mengajar cukup banyak dan bervareasi, tidak 
ada metode yang paling baik atau metode yang kurang baik. 
Semua metode akan menjadi baik apabila dipakai secara 
tepat. Beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan 
dalam memilih metode pembelajaran adalah: 

1. Pilih metode yang benar-benar sudah dikuasai. 
2. Metode harus diarahkan kepada pencapaian tujuan 

belajar secara optimal. 
3. Metode belajar perlu disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan. 
4. Metode yang dipilih juga perlu disesuaikan dengan 

kelompok usia anak.  
5. Metode yang digunakan membuat anak dapat secara 

aktif belajar, bukan menjadi pendengar saja. 
 

Metode Ceramah 

Metode ceramah yaitu menyampaikan materi 
pelajaran dengan cara berpidato, guru berbicara terus-
menerus, materi diajarkan secara simpatis dan menyeluruh. 

Matius 5-7, merupakan contoh kumpulan khotbah Yesus 
yang disebut sebagai khotbah di bukit. Yesus mengajar 
menggunakan Metode Ceramah atau khotbah. 

Tips Penggunaan Metode Ceramah 
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1. Sesuaikan dengan kelompok umur atau kelas 
2. Metode ini sesuai untuk kelas KINDNESS, dan 

D’ZEALER 
3. Intonasi suara bervareasi.  
4. Pakailah Bahasa yang komunikatif. 
5. Ekspresi wajah dan gerak tubuh dinamis. 
6. Materi pelajaran bersifat informatif dan menarik. 
7. Menggunakan media yang sesuai dengan materi: ppt., 

alat peraga, poster, gambar, audio visual 
8. Variasikan dengan metode yang lainnya. 

Metode Cerita 

Metode cerita adalah suatu cara untuk 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. 

Tips Penggunaan Metode Cerita 

1. Metode ini paling sesuai untuk semua kelompok usia. 
2. Menguasai alur cerita dan semua tokoh dalam cerita 

Alkitab yang akan disampaikan. 
3. Ciptakan imajinasi anak dengan mendramatisir cerita 

agar lebih hidup. 
4. Pergunakan kata-kata yang jelas dan tidak 

menyimpang jauh dari kata-kata dalam ayat Alkitab. 
5. Dapat merubah alur cerita agar tidak mudah ditebak 

oleh anak, sehingga dapat menarik perhatian mereka. 
6. Kombinasikan dengan metode lainnya, dan 

pergunakan alat peraga atau media pembelajaran yang 
sesuai. 
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Metode Tanya Jawab 

Metode ini digunakan untuk memperoleh perhatian 
anak-anak, dan untuk mengetahui tingkat pemahaman 
materi yang sudah diajarkan. Metode ini sangat fleksibel dan 
dapat dikombinasikan dengan metode ceramah dan cerita. 

Tips menggunakan metode tanya jawab: 

1. Pertanyaan bersifat menarik respon bukan semata-
mata menguji. 

2. Diutamakan dalam hal ini adalah dialog dan 
komunikasi aktif. 

3. Tepat apabila digunakan untuk anak Kindness dan 
D’zealer. 

4. Bila pertanyaan berupa tes, guru dapat memberikan 
hadiah bagi anak yang bisa menjawab 

Metode Demonstrasi 

Metode Demonstrasi adalah menyampaikan pelajaran 
yang disertai dengan media yang dapat dilihat, dipegang, 
diamati serta dipraktekkan. Misalnya model pakaian imam, 
miniature bahtera Nuh, dan lain sebagainya. Demonstrasi 
berarti mengajar dengan menggunakan alat peraga. 
Penyajian materi disertai gambar, bagan, foto, atau alat-alat 
tertentu yang tujuannya menjelaskan kebenaran Firman 
Tuhan agar lebih jelas dan menarik. Metode Demonstrasi 
juga bisa dikombinasikan dengan metode Cerita dan 
ceramah. 

Metode Peragaan Peran 

Metode peragaan peran atau bermain peran 
merupakan metode yang dalam Bahasa Inggris disebut 
dengan role play.  Dilihat dari akar katanya secara harafiah 
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metode ini berarti mengajar dengan jalan memainkan atau 
memperagakan suatu cerita, kejadian, peristiwa, tokoh, 
kasus dan sebagainya. 

Tips penting dalam menggunakan metode ini adalah: 

1. Kuasai alur cerita dan semua tokoh dalam cerita 
Alkitab yang dipilih. 

2. Tunjuk anak yang aktif untuk memainkan atau 
memperagakan peran yang dimaksudkan, sementara 
guru yang terus bercerita. 

3. Fokus anak adalah kepada suara guru dan peragaan 
yang dilakukan oleh anak. 

4. Warna suara perlu divareasi sesuai dengan tokoh 
yang dipilih. 

5. Bisa diterapkan untuk anak-anak di kelas Kindness 
dan D’zealer. 

Metode Diskusi 

Diskusi adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah 
dan hasil diskusi dilakukan pembahasan. Dalam sebuah 
pembelajaran metode diskusi merupakan metode yang 
sering dibicarakan dan dipakai untuk kelas remaja. 

Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata:  
“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."  
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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." 

Perikop di atas merupakan contoh bagaimana Yesus dalam 
mengajar memakai metode diskusi. Beberapa tips penting 
yang perlu diperhatikan dalam metode diskusi ini adalah: 

1. Tema diskusi adalah yang sesuai dengan tingkat 
kemampuan dan pemahaman anak. 

2. Mendiskusikan masalah yang relevan dan uptodate. 
3. Pembagian kelompok merata antara anak yang aktif 

dengan mereka yang kurang aktif. 
4. Memberi kesempatan anak untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam kerjasama dan mengeluarkan 
pendapat. 

Metode Games 

Metode Permainan di gunakan untuk menarik 
perhatian dan aktivitas anak. Permainan yang dilakukan 
harus memiliki makna dan maknanya dijelaskan kepada 
anak. Bentuk permainan bisa berupa: 

1. Kuis 

2. Permainan 

3. Lomba 

 

 



46 
 

7 

Merancang Alat Peraga untuk 
Kelas Kecil 

 

Guru Sekolah Minggu harus memiliki kreativitas dan 
memiliki banyak referensi dalam pembuatan alat peraga 
pembelajaran di kelas. Bagaimanapun anak kecil akan 
mendambakan suatu peragaan yang hidup dan menghibur 
dari cerita yang guru sampaikan. Dengan demikian 
keberadaan alat peraga pembelajaran untuk mendukung 
suatu cerita sangat diperlukan. 

Membuat Boneka Dua Dimensi: 

1. Pilih model yang akan dijadikan cerita 

Cobalah untuk memilih figur dengan identitas atau deskripsi 
yang tidak hanya satu, sehingga dapat menggunakannya 
kembali di pertunjukan boneka lainnya. Kita dapat 
menemukan figur di mana saja, namun Internet memiliki 
banyak opsi untuk ditawarkan hanya dengan sekali tekan. 
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2. Jiplak figur tersebut di kertas lipat atau sejenisnya 
Bisa dibuat di kertas lipat atau kertas lain sesuai dengan 
yang diinginkan. Kita dapat memperkuat kertas tersebut 
dengan karton, atau gambarlah figur tersebut langsung 
dapat digambar pada karton. Pikirkan tentang sisi 
belakangnya juga! Akankah boneka tersebut berbalik saat 
pertunjukan? Dan saat boneka itu berbalik. 
 

 

3. Beri warna 

Warna merupakan bagian yang penting dalam pertunjukan 
boneka. Buatlah karakter yang Anda buat terang serta 
menarik, sehingga mata para penonton akan dimanjakan 
dengannya. 
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4. Buatlah pegangannya 
Cari sedotan plastik yang bening lalu tempelkan kepada 
bagian belakang boneka dengan lakban atau ‘’blue tack’’. 
Pastikan bahwa sedotan tersebut cukup panjang sehingga 
terdapat jarak di antara lengan dan boneka tersebut. Jangan 
sampai lengan terlihat saat pertunjukan! Selain itu, juga 
dapat menggunakan tali pancing lalu tempelkan pada 
boneka tersebut, sehingga  dapat memegang boneka 
tersebut dari atas. Namun begitu, kita harus berdiri saat 
pertunjukan berlangsung. 
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5. Tambahkan dekorasi lainnya. 

Untuk mata, gunakan mata palsu (rekatkan dengan lem). 
Jika membuat ikan buntal, seperti yang ada pada gambar, 
gunakan potongan sedotan yang dipotong pada sudut 
sekitar 5 cm lalu rekatkan ke seluruh tubuh ikan tersebut. 

Potong beberapa sirip kecil dari kertas atau piring kertas.  

 

 

Membuat Panggung Boneka dari Paralon 

Panggung boneka dapat dibuat dari paralon, beberapa 
langkah praktis nya adalah sebagai berikut: 

1. Desain kerangkanya berupa kotak, yang 
memungkinkan untuk orang bisa masuk kedalam 
kotak, dan rancang sisi-sisi penyangganya agar kuat. 

2. Buatlah Kain penutup bagian bawah, berkeliling, 
bagian belakang sebagai gambar latar, dan bagian 
depat sebagai penutup saat pertunjukkan belum 
dimulai atau selesai 

3. Buatlah gambar latar untuk berbagai latar cerita yang 
sesuai, dengan cara mencetak pada banner. 
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4. Siapkan boneka dua dimensi, atau tiga dimensi, atau 
bisa juga boneka tangan, sebagai tokoh-tokoh dalam 
panggung boneka itu. 
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8 
Praktek Mengajar 

 

 
Kesulitan guru adalah bagaimana mengembangkan materi 
dari Gereja, atau bila sudah ada materi bagaimana 
melaksanakannya 
Mari kita diskusikan! 
*** 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SEKOLAH MINGGU BLESSING IN THE SPIRIT 

 

Kelas   : JOY 
Tema    : MY HEART IS YOUR   
Sub Tema /Materi Pokok   : Nabi Elia dan janda di Sarfat 
Bahan ajar  : I Raja Raja 17 : 7-24 
Ayat hafalan   : Lukas 6 : 38 Berilah dan kamu akan diberi 
Alokasi  Waktu           : 1 Pertemuan ( 60 menit)   
 
A.   Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati Firman Tuhan ,Visi dan  Misi Gereja  
2. Menunjukan  perilaku  Mega Proyek Karakter Kristus dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata sesuai dengan Firman Tuhan, Visi dan Misi Gereja  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai)  dan  ranah  abstrak 
(menulis, membaca dan menggambar)  sesuai dengan yang  
dipelajari dan sumber lain yang  sama dalam sudut  pandang 
Firman Tuhan.        
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B.  Kompetensi Dasar  dan Indikator 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1 Memahami  Firman Tuhan 
dalam Visi dan Misi Gereja 
 
2   Memahami dan melakukan 
Mega proyek karakter Kristus. 
 
3.  Memahami dan melakukan 
tema bulanan gereja 

-     Percaya bahwa Allah sangat 
memperhatikan kebutuhan 
anak-anakNya 

- Setia bahwa Allah menyertai 
anak-anakNya sekalipun 
melalui kesulitan terlebih 
dahulu 

- Sukacita  dan pengharapan 
menjadi teladan dan contoh 
dalam kehidupan anak – anak 
Allah 

  
 C. Tujuan (Indikator pencapaian tujuan) 
Murid setelah mendengar materi Firman Tuhan di harapkan , dapat : 

a. Percaya bahwa Allah sangat memperhatikan kebutuhan anak –
anakNya 

b. Setia bahwa Allah menyertai anak-anakNya sekalipun melalui 
kesulitan terlebih  dahulu 

c. Sukacita  dan pengharapan didalam teladan dan contoh dalam 
kehidupan anak Allah 

  
               D.  Prosedur Pembelajaran 

NO                           Kegiatan Pembelajaran  Alokas
i 

Waktu 

Aspek 
Karakter 

1. Introduction 
1. Guru menyambut murid dengan 

ramah, sukacita didepan kelas. 
2. Guru menanyakan kabar / keadaan 

murid dengan ramah dan sukacita ( 
Apresepsi) 

a. Guru mendata kehadiran murid( 
presensi) 

b. Guru menanyakan Judul atau ayat 
hafalan minggu yang lalu. 

c. Guru menanyakan kesan atau 
berkat Firman minggu yang lalu 

5 
menit 

Disiplin, 
ramah dan 
kekerabatan. 
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2   a. Lagu dan Doa Pembuka : 
       
  b. Doa untuk Firman: 
   

15 
menit 

Religius, 
Amanah, 
disiplin dan 
sukacita 

3. Penyajian Tema / Materi Pelajaran 
Sarfat adalah kota kecil di Fenisia, 
merupakan kota pelabuhan. Sarfat 
adalah suatu tempat yang panas dan 
kering. Di sana tampak seorang janda 
berjalan menuju keluar kota hendak 
mengumpulkan ranting-ranting kering 
yang jatuh dari pepohonan hutan yang 
sudah mengering. Daerah Sarfat sudah 
mengalami kekeringan yang cukup 
lama. Kota ini sudah tidak mengalami 
musim hujan sudah kurang lebih 2 
tahun.  
 Imam baal dikawasan itu sudah di 
minta untuk menenangkan kemurkaan 
dewa kota, agar mendapat hujan bagi 
kehidupan di bumi, beberapa upacara 
ritual menyembah baal / dewa sudah 
diadakan,  tetap belum  turun hujan. 
Semua daerah mengalami kekeringan.  
 
Pada saat itu rupanya ALLAH telah 
mendengar doa dari seorang Nabi 
besar yaitu Nabi Elia: Elia  telah 
bersungguh-sungguh berdoa supaya 
hujan jangan  turun dan hujanpun tidak 
turun di bumi selama 3 tahun dan 6 
bulan (Yakubus  5:17).  
DiSarfat ada seorang janda yg 
sederhana. Dalam kitab suci tidak 
menjelaskan  nama si janda itu, dari 
keturunan siapa dan golongan mana 
tetapi yang pasti Tuhan ingin 
menyelamatkannya. Hidup si janda 

15 
menit 
 

Kreatif, 
peduli, 
disiplin, 
mendengarka
n 
komunikatif 
(ada kontak 
atau tatap 
wajah 
dengan 
peserta atau 
pendengar) , 
ceria, dan 
kekratifan 

http://www.sarapanpagi.org/fenisia-vt7241.html#p31762
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memang sangat sulit dan ia tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
 Ditengah panasnya matahari, ada lakil-
aki dibelakang Ibu janda ini dan 
berkata : ”Cobalah ambil bagiku sedikit 
air dalam kendi supaya aku minum 
“(1Raja-Raja 17;10). Janda itu sedikit 
terkejut ketika mendengar suara itu, 
lalu memalingkan wajahnya ke arah 
dari mana suara itu berasal dan ketika 
dilihatnya orang tersebut ia pun 
menaruh belaskasihan padanya dan 
menuangkan air dalam kendi untuk 
diberikan kepadanya dan ketika ia 
menuangkan air, laki-laki itu kembali 
berkata: “cobalah ambil juga bagiku 
sepotong roti” (1 Raja - Raja 17:11).  
Membantu dan merawat orang asing 
adalah sifat umum yang di miliki oleh 
rakyat dalam kota itu. Tetapi sekarang 
bagi si janda, tidak ada makanan untuk 
di makan, apa yang ia miliki tidak 
cukup untuk membuat dirinya dan 
anaknya untuk tetap hidup.  
Bagaimana ia dapat memberikan yang 
sedikit itu kepada orang yang 
dihadapannya ? Tetapi ia dengan suara 
yang lembut dan ramah mulai 
menjelaskan kepada orang asing itu 
bahwa ia tidak mempunyai roti, tetapi 
yang ia punyai hanyalah sedikit tepung 
dalam tempayan dan sedikit minyak 
dalam buli-buli (1 Raja-Raja 17:12a). Ia 
sedang menyiapkan makanan terakhir 
untuknya dan anak kesayangannya.  
 
Penampilan orang itu ( Nabi Elia) 
meyakinkan kesadarannya bahwa 
orang itu lebih membutuhkan 
makanan dari pada dirinya saat itu. Ia 
sungguh tidak menyadari bahwa orang 
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yang di hadapannya telah tinggal di 
sebuah aliran sungai yang telah 
mengering, dan ia bertahan hidup dari 
daging dan roti yang dibawa oleh 
burung-burung gagak. Orang asing ( 
Nabi Elia)  itupun kembali berkata: 
”Janganlah takut, pulanglah buatlah 
seperti yang engkau katakan, tetapi 
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong 
roti bundar kecil dari padanya dan 
bawalah kepadaku, kemudian barulah 
kau buat bagimu dan bagi anakmu”. (1 
Raja-Raja 17;13).  
Orang asing inilah ( Nabi Elia) kembali 
meyakinkannya dengan mengutarakan 
janji ALLAH: ”Tepung dalam tempayan 
itu tidak akan habis dan minyak dalam 
buli-buli pun tidak akan berkurang 
sampai pada waktu Tuhan memberikan 
hujan ke atas muka bumi (1 Raja-Raja 
17:14). 
Janda itu masih belum mengetahui 
bahwa tamunya adalah seorang nabi 
ALLAH. Ia hanya mengetahui bahwa 
orang asing itu kelaparan dan 
membutuhkan pertolongan. Nabi Elia 
pun tinggal di rumah si janda untuk 
beberapa waktu lamanya: ”Tepung 
dalam tempayan itu tidak habis dan 
minyak dalam buli-buli itu tidak 
berkurang seperti firman Tuhan “. (1 
Raja raja 17;1).  
Rencana Tuhan terlaksana atas diri si 
janda dan anaknya yang sakit keras dan 
hampir mati, tetapi nabi Elia kembali 
berseru kapada ALLAH dan anak itu 
pun menjadi sembuh (1 Raja Raja  
17;20-22). Atas segala mujizat ALLAH 
yang terjadi membuat mata hati ibu  
janda terbuka dan mengakui sungguh 
bahwa  Elia adalah benar-benar Nabi 
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Allah dan bahwa ”Tuhan yang Nabi Elia 
katakan itu adalah benar” (1 Raja-Raja 
17:24).  

 4. Refleksi 
Nah adik-adik kakak  mengajak untuk 
kita menjadi  murid murid Tuhan Yesus 
dan tunduk menyembah kepada Tuhan 
Yesus saja.Back to Jesus Teaching , 
Mega Projeck Karakter Kristus, Misi , 
Diakonia dan pemuridan 

5 
menit 

Kritis dan 
memahami 

5.  Kegiatan murid : 
a. Mengamati gambar saat guru 
memberikan penjelasan ( gambar ada 
dilampiran ) 
 
b. Menghafal ayat hafalan dan maju 
didepan kelas. 
 
c . Kegiatan Individu : di lampiran 
lembar kegiatan 
 
 

15 
menit 

1. 
Menghayati 
pesan Firman 
2. 
Mempraktek
kan mega 
Project 
Karakter 
Kristus 
3. Membaca , 
merenungka
n Firman   

6. Evaluasi : 
Dilakukan dengan media gambar 
disertai pertanyaan  
Evaluasi dilakukan untuk melihat 
respon murid terhadap materi yang 
sudah disampaikan.  

 
 
--------- 

 
Guru menilai 
murid saat 
murid 
menjawab 
pertanyaan. 
 Pada bagian 
ini guru bisa 
mencatat 
murid yang 
aktif dan 
kurang aktif 
serta 
menindak 
lanjut untuk 
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membimbing 
terutama 
yang kurang 
atau tidak 
aktif selama 
kebaktian 

7. Penutup 
a.  Lagu penutup: 
b.  Doa Peneguhan Firman dan doa  
      Persembahan : 
c.   Doa akhir kebaktian :  
       doa ” BAPA KAMI”  

5 
menit 

Bersyukur, 
sukacita dan 
keakraban . 

 
E. Sumber              :      Alkitab dan gambar 

F. Media belajar    :  
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G. Kegiatan Murid Joy 
 

 

 


