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Abstraksi 

Minat belajar peserta didik berasal dari seorang guru yang mampu menciptakan 

suasana proses pembelajaran berkualitas dan inovatif, yang mampu menarik 

perhatian peserta didik. Minat peserta didik ditimbulkan oleh sesuatu yang 

berkesan dan menyenangkan untuk diketahui dan dipelajari. Peserta didik sudah 

lumrah dengan teknologi dan lebih tertarik dengan kemajuan teknologi jaman 

sekarang. Seorang guru yang berkompeten harus peka dan melihat kondisi 

perkembangan zaman masa kini, perlu mengevaluasi metode mengajar yang 

diterapkan. Teknologi sudah marak di dunia pendidikan dimanapun di seluruh 

dunia. Peran teknologi multimedia mendukung efektifnya pembelajaran dan peserta 

didik menjadi lebih berminat untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Teknologi 

multimedia dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan dan mengembangkan 

pembelajaran. Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik, dapat 

mengoptimalkan hasil belajar yang maksimal. Pelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga mudah dipahami. Dan peserta didik menguasai tujuan dari pembelajaran. 

Metode mengajar guru akan lebih bervariasi dan peserta didik dapat mengamati,  

menikmati, dan mengembangkan hasil dari informasi yang didapat. Peserta didik, 

mendapat pengalaman belajar yang berkesan. Informasi yang diterima dapat diingat 

lebih lama. Pemanfaatan teknologi multimedia sebagai sarana pembelajaran 

Pendidikan Agama Kristen akan meningkatkan minat belajar peserta didik dan 

diharapkan Allah dari peserta didik secara pribadi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan itu sangat penting bagi manusia, supaya manusia memiliki hidup 

berkualitas dan mengubah konsep berpikir melalui pelatihan dan pengalaman-

pengalamannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mendapat pengetahuan dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Respon yang aktif dari pelajar merupakan hal yang sangat penting dalam pelajar. 

Hal itu sangat menunjang keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran dan 

mendapat informasi yang biasa ditampungnya. Ilmu pengetahuan tidak terlepas 

dari pendidikan dan peran guru sebagai pendidik. 

Pendidikan adalah tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang 

dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya.1 Adapun Undang-Undang Dasar 

1945 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan. Kepada Tuhan yang Maha Esa serta makhluk mulia yang ada dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

sistem pendidikan Nasional, yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab.2 

Pendidikan yang baik dapat terwujud dengan guru-guru yang berkualitas, 

kreatif, berwatak pembebas, berintegasi tinggi, demokratis, dan tidak terikat oleh 

birokrasi pemerintahan maupun politik. Guru adalah ujung tombak pendidikan. 

Guru memang bukan satu-satunya elemen penentu keberhasilan pendidikan, tetapi 

kunci utama pendidikan ada di tangan guru. Guru harus memahami dan 

menjalankan profesinya secara kreatif dan bertanggung jawab demi sebuah 

perubahan kemajuan bangsa. Guru yang cerdas dan kreatif tentu paham tentang hak 

kebebasannya berekspresi. 

Guru harus mempunyai kemampuan dalam penguasaan dalam pembelajaran 

dan mampu memiliki strategi untuk menambah daya tarik siswa.3 Dalam mengajar, 

guru harus berkeinginan untuk belajar terus-menerus, menggali kemampuannya 

                                                             
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001), 11 
2 Undang-Undang Republic Indonesia No 20 Tahun 2003, Tentang System Pendidikan  Nasional Bab 

II, Pasal II. Www, Bpk.Go.Id/Unit/Hokum/Uu/2003/20-03.Pdf.3 
3 Minar Amir, Rahasia Mengajar Dengan Kereaktif, Dan Cerdas, (Jakarta: Logika Galileo, 2011), 5 



dan mampu menunjukkan keahlian yang mempunyai minat terhadap suatu 

pelajaran dengan sendirinya akan merasa senang mengikuti pelajaran tersebut. 

Suasana yang seperti ini akan memudahkan materi pelajaran masuk dalam pikiran 

dan pemahaman siswa. 

Hal ini bisa terjadi dengan adanya minat seseorang dengan sendirinya mau 

memusatkan perhatiannya secara total terhadap sesuatu yang diminati tersebut. 

Maka guru harus mempunyai strategi mengajar dalam memberikan pengajaran ke 

siswanya. Minat siswa menentukan keaktifan belajar siswa. Realitas saat ini, banyak 

siswa tidak berminat mempelajari agama. Banyak faktor yang menyebabkan siswa 

tidak berminat, baik yang berasal dari dalam diri sendiri (factor internal) maupun 

faktor yang  berasal dari lingkungan luar siswa (faktor eksternal). Pada umumnya 

faktor internal yang mempengaruhi siswa adalah kurangnya motivasi dari dalam 

diri siswa untuk belajar dan keinginan untuk mencoba. 

Selain faktor internal juga faktor eksternal antara lain yaitu metode mengajar 

guru yang masih menggunakan metode konvensional atau ceramah, saran dan 

prasarana dalam sekolah yang kurang mendukung misalnya ruang untuk diskusi 

belajar dan munculnya multimedia dalam mengajar atau pembelajaran, serta 

lingkungan sekitar siswa yang kurang kondusif. 

 

 

BAB II 

GAMBARAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA SEBAGAI SARANA 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Teknologi Multimedia 

Pengertian Teknologi 

Penggunaan istilah dalam pendidikan tidak terlepas dari kajian Finn (1960) 

pada seminar tentang peran teknologi dalam masyarakat. Lumsdaine (1964) dalam 

Romiszoswki (1981:12) menyebutkan bahwa penggunaan istilah teknologi pada 

pendidikan memiliki keterkaitan dengan konsep produk  dan proses. Konsep 

produk berkaitan dengan perangkat keras atau hasil-hasil produksi yang 

dimanfaatkan dalam proses pengajaran. Pada tahapan yang sederhana jenis 

teknologi yang digunakan adalah papan tulis, bagan, objek nyata, dan model-model 

yang sedehana4 

Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan memiliki tujuan yaitu 

membantu masalah-masalah yang terjadi terutama saat proses pengajaran untuk 

mencapai target-target tertentu yang diinginkan oleh guru, hal ini sesuai maksud 

dari Miarso (2007:194). Teknologi pembelajaran yaitu sistem yang diciptakan oleh 

manusia untuk sesuatu tujuan tertentu, yang pada intinya adalah mempermudah 

                                                             
4 Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan Jakarta, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan (Jakarta: PT Imperial 
Bhakti Utama, 2007), 178. 



manusia dalam memperingan usahanya.5 Teknologi yang sudah ada perlu dikelola 

menjadi sesuatu yang bernilai yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan 

dalam pengembangan pendidikan. 

Keterkaitan keseluruhan teknologi yang diperlukan untuk menangani masalah 

belajar manusia tersebut digambarkan oleh Romizwoksi (1986) sebagai teknologi 

yang berkaitan dengan cara penguasaan kemampuan oleh peserta didik atau 

disebut dengan “behavioral technology”. Kemudian teknologi yang diperlukan 

dalam desain, pengembangan, dan pemanfaatan program pembelajaran yang 

disebut dengan “instructional technology”. 

Teknologi yang berkaitan dengan penampilan peserta didik dalam konteks 

tertentu disebut dibungkus melalui teknologi untuk mengelola berbagai sumber 

yang diperlukan untuk kepentingan desain, pengembangan, dan penyelenggaraan 

program belajar yang belajar yang disebut dengan “human resources management 

technology”. Teknologi bukan satu-satunya penentu keberhasilan dalam aktivitas 

tertentu, tetapi sangat membantu untuk menyelesaikan sesuatu dengan kualitas. 

Kelangsungan hidup (survival) bangsa Indonesia di masa depan sangat 

tergantung pada teknologi yang dimilikinya. Selain mendukung pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penciptaan teknologi, pendidikan pertama-tama harus 

menghasilkan manusia yang memenuhi kriteria masa depan, sehingga mampu 

menopang keberadaan bangsa ini pada saatnya nanti.6 

 

BAB III 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA SEBAGAI SARANA 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

A. Manfaat Secara Subjek 

1. Guru Pendidikan Agama Kristen Mengembangkan Pembelajaran 

Guru Pendidikan Agama Kristen termotivasi menuangkan segala kreatifitas 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Motivasi dan ketertiban aktif dari guru 

Pendidikan Agama Kristen merupakan salah satu motor penggerak terjadinya 

perubahan. Guru PAK telah memiliki banyak pengalaman hidup yang pasti akan 

mempengaruhi pilihan belajarnya. 

Motivasi orang dewasa seiring berhubungan dengan pengelolaan kehidupan 

yang terus berusaha dan peran profesional yang dipilihnya. Motivasi guru PAK 

cenderung intrinsik daripada ekstrinsik, dalam hal itu guru berusaha untuk 

menentukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap persoalan yang sebenarnya. 

Guru PAK dalam belajar mengembangkan diri, ini menjadi tema penting yangt 

banyak dibicarakan dalam program pengembangan kapasitas. Menumbuhkan 

kesadaran dan minat di kalangan guru PAK untuk terus-menerus belajar agar dapat 

                                                             
5 Miarso, Yusufhadi, (Jakarta:Kencana,2007) 194 
6 M. Sahari Besari, Teknologi Di Nusantara:40 Abad Hambatan Inovasi, (Jakarta:Penerbit Salemba 
Teknika,2008),25 



merespon tuntutan. Standar profesionalitas, serta dapat mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan yang berjalan  secara dinamis.7 

Dengan adanya multi media, keberhasilan pengguna, multimedia tidak 

terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dengan baik. Media yang dapat 

mengubah perilaku peserta didik (behavior change)  dan meningkatkan hasil belajar 

tertentu, tidak dapat berlangsung secara spontanitas, namun diperlukan analisa 

yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Guru PAK dapat memperjelas penyajian 

pesan supaya tidak terlalu verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya 

kata lisan). 

Abdul Majid mendefinisikan pengembangan pembelajaran adalah suatu proses 

mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk 

menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar 

dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Pengembangan 

pembelajaran hadir didasarkan pada adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah membawa perubahan dihampir semua aspek kehidupan 

manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya 

penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.8 

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan pembelajaran yang 

berkualitas: 

1. Guru PAK mengevaluasi pembelajaran dan melakukan revisi. Dengan 

menggunakan multimedia dalam pembelajaran dapat mengembangkan 

tingkah laku kognitif dan teori-teori yang konstruktif terhadap solusi dan 

problem pembelajaran. 

2. Guru PAK di dalam mengembangkan pembelajaran sebagai sebuah 

disiplin artinya cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan 

hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan 

implementasinya terhadap strategi tersebut. 

3. Guru PAK di dalam menggunakan multimedia, mengkreasikan 

pembelajaran secara detail dengan segala tingkat pengajarannya. Seorang 

guru PAK memiliki tugas mendidik, mengajar dan melatih peserta didik, 

melatih berarti mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajarkan berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta didik.9 Menjadikan 

pribadinya sebagai alat pengajaran yang handal di hadapan Tuhan, 

dalam penyampaian pesan melalui bahasa verbal, peserta didik hanya 

terkandung dalam materi lebih konkret, pelajaran yang disampaikan 

benar-benar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, peserta 

didik diajak untuk berpikir, menghayati materi yang disampaikan dan 

juga peserta didik ikut terlibat baik fisik maupun psikis. 

                                                             
7 Khoiruddin Bashori, ddk, Pengembangan Kapasitas Guru (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2015), 95 
8 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 11 
9 Moh. Uzer Uman, Menjadi Guru Profesional, (Bnadung: PP. Remaja Rosda Karya,2001), 6-7. 



 

Peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar: 

1. Peserta didik live-in di dalam proses belajar-mengajar sehingga mereka 

dapat menikmati pengalaman belajar itu dengan asyik. Keasyikan dalam 

pengalaman belajar membuat pengalaman belajar tidak terikat pada 

ruang dan waktu. Peserta didik tidak lagi merasa terkurung di dalam 

ruang dan waktu. Peserta didik tidak lagi merasa terkurung di dalam 

ruang kelas  yang dibatasi oleh tembok karena imajinasi mereka menebus 

batas-batas itu. Begitu juga mereka tidak merasa dibatasi oleh waktu yang 

tersedia. 

2. Kegiatan belajar berjalan secara antusias. Keinginan mengetahui, mencari 

disertai  dengan keyakinan pada diri sendiri berkembang di dalam proses 

belajar itu sendiri. 

3. Ada rasa penasaran diikuti dengan sikap on the task. Pengalaman belajar 

yang telah dikembangkan di dalam kelas  akan diteruskan di luar kelas 

akan diteruskan di luar kelas, baik dalam arti pengalaman belajar 

terstruktur maupun pengalaman belajar mandiri.10 

 

Keterbatasan peserta didik di dalam proses pembelajaran disebutkan karena 

lemahnya kemampuan guru dalam menyampaikan informasi atau pelajaran, 

sehingga pelajaran yang disampaikan tidak jelas. Pengalaman dalam belajar 

merupakan hal yang penting, bisa timbul karena adanya aktivitas dalam belajar. 

Rousseau memberikan penjelasan dalam kegiatan proses pembelajaran bahwa 

pengerahuan ia harus diperoleh dengan pengamatan peserta didik itu sendiri, 

dengan fasilitas  yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun jasmani. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Deskripsi Data 

Peneliti ini telah melakukan penelitian di pos PI Pondok Domba Rawa Indah 

Jakarta pada tanggal 6 juni 2018 dengan jumlah responden sebanyak 20 anak, 

dengan cara menyebarkan angket tersebut peneliti menghitung melalui perangkat 

lunak (kalkulator), dan hasil penyebaran angket, mereka penulis mendapat data 

sebagai berikut: 

Deskripsi adat adalah upaya menampilkan data agar data tersebut dapat 

dipaparkan seara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data meliputi 

penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca secara lengkap. Tabel 

frekuensi merupakan cara penyajian yang paling umum untuk mendeskripsika data, 

tentang cara makna tampil yang dibuat pada deskripsi data. 

 

                                                             
10 W.Gulo, Strategi Mengajar,(Jakarta: PT. Gramedia Widiasaraana,2002) 17. 



Pembahasan Temuan Dikaitkan Dengan Justifikasi 

Setelah dilakukan pengedaran angket dan mendapat data yang akurat akan 

dikemukakan pembahasan temuan yang dikaitkan dengan hipotesa yang sudah 

dikemukakan di bab satu yaitu jika guru sekolah minggu melakukan peranannya 

dalam pertumbuhan iman anak, mak anak bertumbuh imannya di dalam Tuhan. 

Dari jawaban responden yang penulis dapatkan dalam penelitian ini, pada 

tabel yang pertama dari 20 responden yang memberikan jawaban tentang didapati 

anak sekolah minggu bahwa 8 responden dari 20 anak sekolah minggu mengatakan 

selalu (40%), 1 responden dari 20 anak sekolah minggu mengatakan sering (5%), 

sedangkan dari 1 responden dari 20 anak mengatakan tidak pernah (5%), selalu, 

sering, jarang, dan tidak pernah. Artinya guru sekolah minggu mengajarkan tentang 

cerita Alkitab. 

Pada tabel kedua jawaban 20 responden tentang guru mengajar pengenalan 

akan Yesus Kristus pada anak. 10 responden dari 20 anak jawab selalu (50%)  artinya 

bahwa guru sekolah minggu selalu guru mengajar pengenalan akan Yesus Kristus 

pada anak. 

 Pada tabel ketiga jawaban 20 responden tentang guru telah melakukan 

peranannya pada anak, 8 responden dari 20 anak menjawab selalu 40% dan 2 

responden dari 10 anak menjawab selalu, sering, jarang, tidak pernah, artinya bahwa 

guru telah melakukan peranannya bagi anak. 

 Dari tabel empat guru memiliki hubungan dengan Tuhan 8 responden dari 20 

anak menjawab selalu 40% dan 1 responden menjawab sering 5% selalu, sering, 

jarang, tidak pernah, artinya guru sekolah minggu memiliki hubungan dengan 

Tuhan. 

 Pada tabel lima jawaban responden guru mempunyai jiwa yang lahir baru 1 

responden dari 20 anak menjawab sering 5% 9 responden 45%, selalu, sering artinya 

guru bahwa guru sudah lahir baru. 

 Dari tabel keenam, pertanyaan guru sekolah minggu menjemput anak-anak 1 

responden dari 20 anak menjawab selalu 5% dan 3 responden menjawab sering 15% 

dari 20 anak mengatakan 1 responden jarang 5% dan responden 5 tidak pernah 25% 

selalu, sering, jarang, tidak pernah, artinya bahwa guru melakukan kegiatan secara 

berkelompok. 

 Pada tabel kedelapan guru mengunjungi serta mengajar anak tentang Yesus 

Kristus secara pribadi. 7 responden dari 20 anak menjawab selalu 35% dan 1 

responden jarang 10% sedangkan 1 responden dari 20 anak menjawab tidak pernah 

5% selalu, sering, jarang, tidak pernah, artinya bahwa guru mengunjung serta 

mengajar anak tentang Yesus Kristus secara pribadi. 

 Pada tabel kesembilan guru sekolah minggu membimbing dan membina 

kerohanian anak 6 responden dari 20 anak menjawab selalu 30% dan 3 responden 

dari 20 anak menjawab sering 15% dan 1 responden dari 20 anak menjawab 5% 

selalu, sering, jarang, tidak pernah, artinya guru sekolah minggu membimbing dan 

membian kerohanian anak. 



 Dari tabel sepuluh guru guru memimpin anak kepada Yesus Kristus 7 

responden dari 20 anak menjawab selalu 35% dan 2 responden dari 20 anak 

menjawab sering 10% dan 1 responden dari 20 anak dari 20 anak menjawab tidak 

pernah 5% selalu, sering, jarang, tidak pernah, artinya bahwa guru sekolah minggu 

memimpin anak kepada Yesus Kristus. 

 Dari tabel sebelas, tentang anak sekolah minggu ribut saat mendengan Firman 

Tuhan dari 20 anak menjawab 4 responden sering 20% 6 responden dari 20 anak 

menjawab jarang 30% selalu, sering, jarang, tidak pernah, artinya, sebagian anak 

sekolah minggu masih ribut saat guru menyampaikan kebenaran Firman Tuhan. 

 Dari tabel dua belas tentang anak sekolah minggu mengantuk 7 responden dari 

20 anak menjawab sering 35% dan 3 responden dari 20 anak menjawab jarang 15% 

sedangkan. Selalu, jarang, tidak pernah, artinya bahwa sebagian anak sekolah 

minggu mengantuk. 

 Pada tabel tiga belas tentang membaca Alkitab 3 responden dari 20 anak 

menjawab sering 15% dan 4 responden dari 20 anak menjawab jarang 20% 

sedangkan 2 responden dari 20 anak menjawab tidak pernah 10% selalu, sering, 

jarang, tidak pernah, artinya anak sekolah minggu sebagian besar jarang membaca 

Alkitab.  

 Pada tabel keempat belas anak-anak beribadah 8 responden dari 20 anak 

menjawab selalu 40% dan 1 responden dari 20 anak menjawab sering, 5% sedangkan 

2 responden dari 20 anak menjawab tidak pernah 10% selalu, sering, jarang, tidak 

pernah, artinya anak anak beribadah. 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 Penulis memaparkan kesimpulan karya ilmiah ini yaitu anak bagian dari 

anggota jemaat merupakan individu yang perlu diperhatikan untuk membina dan 

membimbing dalam kedewasaan iman. Penamaan nilai rohani pada anak sangat 

penting karena itu, sebagai penentu suatu kepribadian yang baik dimasa 

kedewasaannya. Dalam pembinaan anak, baiklah seorang guru melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab di dalam mengajar, dan membina rohani anak, sehingga 

mereka bertumbuh di dalam Tuhan. 

 Dengan hal ini di dalam pelayanan mau tidak mau terus dikerjakan karena 

guru telah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan dan itu menjadi tugas seorang 

guru. Bukan hanya namanya saja tetapi menjadi guru untuk mengabarkan kabar 

keselamatan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Guru sekolah 

minggu ialah “panggilan Tuhan yang begitu tinggi dan kudus bahkan 

kedudukannya serta dengan para rasul, para nabi, para penginjil, dan para pendeta, 



yang telah dipersiapkan dan diperlengkapi Allah untuk melakukan pekerjaanNya 

yaitu secara khusus dalam pembinaan anak. 

 Seorang guru sekolah minggu memiliki potensi atau pengalaman pribadi 

dalam melayani Tuhan juga bukan hanya ilmu yang ia miliki. Seorang guru sekolah 

minggu harus mampu membawa perubahan di tengah masyarakat, lingkungan, 

maupun di dalam pelayan. Secara khusus dalam pelayanan anak sekolah minggu. 

Hendaklah seorang guru mengajar dengan baik dengan berbagai cara dan metode 

dan juga konsentrasi dalam pelayanan anak sekolah minggu. Tentu merupakan hal 

yang sulit dan tidak mudah menjadi seorang guru atau hamba Tuhan 

 Tetapi biarlah seorang guru berupaya semaksimal mungkin untuk 

menciptakan proses mengajar anak di dalam kebenaran Firman Tuhan sehingga 

anak semakin percaya kepada Tuhan dan juga bertumbuh imannya di dalam Tuhan. 

 Seorang guru memiliki kasih dan juga penyayang di dalam melayani anak dan 

lebih efektif lagi supaya anak senang dan tidak bosan di dalam mendengar Firman 

Tuhan, sehingga tingkat kejenuhan dalam mengikuti proses ibadah. 


