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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang peran guru PAK dalam menanamkan nilai etika Kristen bagi 

peserta didik usia 7-12 tahun. Oleh sebab itu, guru PAK harus menjadi teladan yang baik 

kepada peserta didiknya. Karena peserta didik anugrah yang Tuhan berikan kepada guru 

PAK, maka guru PAK sebagai wakil Tuhan dalam mendidik dan menerapkan pola pikir 

peserta didik yang benar dan penuh kasih, sesuai dengan ajaran Alkitab. Karya ilmiah ini 

diuraikan secara aplikatif, yang didukung oleh data dan literature yang bisa dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas ada lima poin yaitu:  

pendahuluan, gambaran tentang peran guru, dalam menanamkan nilai etika Kristen bagi 

peserta didik usia 7-12 tahun, peran guru PAK dalam menanamkan nilai etika Kristen bagi 

peserta didik usia 7-12 tahun, aplikasi bagi guru PAK, kesimpulan. Kiranya dengan membaca 

karya ilmiah ini, pembaca secara khusus guru PAK mau menjalankan tugas dan tanggung 

jawab terhadap peserta didik usia 7-12 tahun dijalan yang di kehendaki Tuhan, sehingga 

peserta didik tersebut bisa bersifat dan bertutur kata yang baik kepada semua orang dan 

terutama mengenal tentang Tuhan serta mempermuliakan-Nya di dalam kehidupan.  

 

Yane H. Keluanan, M.Pd.K   

Filmon Berek, M.Pd.K 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia pendidikan guru menjadi bagian terpenting dalam proses belajar 

mengajar, sebab guru memegang peranan penting untuk mentransformasi peserta didik yang 

diajar dengan ilmu pengetahuan. “Guru juga adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab dalam pengabdian.”1 Tetapi dalam kenyataannya guru yang mengajar Pendidikan 

Agama Kristen belum menjadi teladan bagi peserta didik usia 7-12 tahun, guru PAK belum 

berperan sebagai  pengajar yang baik kepada peserta didik usia 7-12 tahun, dan kenyataannya 

masih ada guru Pendidikan Agama Kristen yang kurang menanamkan nilai etika Kristen bagi 

peserta didik tersebut. 

 Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai 

orangtua ke dua. Di mana ia harus menarik simpati dan menjadi idola para peserta didiknya. 

Guru adalah seorang pengajar yang selalu memberikan motivasi kepada peserta didik usia 7-

12 tahun baik itu sikap dan tingkah lakunya. Selain itu juga dapat membuat peserta didik 

tersebut menjadi lebih baik dalam sikap maupun bertingkah laku. Dengan demikian dalam 

proses pembelajaran guru perlu memperhatikan etika Kristen dalam belajar dan 

menggunakan nilai-nilai etika Kristen agar peserta didik bersikap dan bertingkah laku yang 

baik sebagai orang yang terpelajar. Guru memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah 

sikap dan tingkah laku  peserta didik dalam proses belajar. 

 Adapun yang diberikan atau yang disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi 

peserta didik usia 7-12 tahun. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan 

awal akan tertanam dalam diri peserta didik, guru sebagai pihak yang berkepentingan secara 

operasional dan mental harus dipersiapkan  dan ditingkatkan profesionalnya, karena dengan 

demikian kinerja guru dapat efektif terhadap peserta didik. Apabila kinerja guru efektif maka 

tujuan pendidikan akan tercapai. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan 

dan keterampilan guru untuk merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta 

didik. 

 Perbuatan manusia ada tiga, yakni perbuatan dalam pola berpikir, dalam pola 

berbicara, dan dalam pola berkelakuan (tingkah laku). Di dunia ini, ada dua macam kualitas 

perbuatan, yakni: baik atau buruk. “Itulah sebabnya dalam hal ini, etika secara komperensi 

bertugas untuk menilai perbuatan manusia, baik atau buruk.”2 Beberapa nilai etika yang 

digunakan dalam mengajar seperti: nilai etika bertutur kata, sifat dan perilaku etika adalah 

menyelidiki, mengontrol perbuatan, mengoraksi, dan membimbing serta mengarahkan 

tindakan yang seharusnya dilakukan agar guru dapat memperbaiki tindakan atau perbuatan 

peserta didik usia 7-12 tahun, karena sejak dulu etika sangat diperlukan. Etika disini 

berfungsi untuk kehidupan sehari-sehari baik di lingkungan sekolah, gereja, maupun dalam 

lingkungan masyarakat. 

 Dengan demikian para guru PAK wajib bertanggung jawab untuk masa  depan dari 

pada peserta didik usia 7-12 tahun. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar, dalam 

 
1 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 127 
2 Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 15 



 

 

pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. “Namun 

sebagian guru merasa dirinya sudah dapat mengajar dengan baik, meskipun tidak dapat 

menunjukkan alasan yang mendasari belum maksimal”.3 Sehingga sebagian guru PAK suka 

mengambil jalan pintas dalam proses mengajar, baik dalam perencanaan mendidik, melatih, 

dan mengembangkan nilai-nilai hidup peserta didik usia 7-12 tahun. Dalam kaitannya dengan 

perncanaan guru PAK dituntut untuk membuat persiapan mengajar, mendidik yang efektif. 

Namun kenyataannya, dengan berbagai alasan sebagian guru mengambil jalan pintas tidak 

membuat persiapan ketika mau melakukan pembelajaran, sehingga guru PAK mengajar tanpa 

persiapan mengajar, disamping merugikan guru yang sebagai tenaga professional dan juga 

sangat menganggu perkembangan nilai-nilai hidup peserta didik usia 7-12 tahun. Namun guru 

PAK berperilaku negative itu sangat mengahambat perkembangan nilai-nilai hidup peserta 

didik tersebut yang diakibatkan oleh perilaku gurunya yang suka mengambil jalan pintas 

dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN MENGENAI PERAN GURU PAK DALAM MENANAMKAN NILAI 

ETIKA KRISTEN BAGI PESERTA DIDIK USIA 7-12 TAHUN 

 

A. Gambaran Hakikat Peran Guru PAK Menanamkan nilai Etika Kristen 

1. Pengertian peran 

Menurut KBBI kata peran mempunyai arti yakni perangkap tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang, yang berkedudukan dalam masyarakat. Sementara arti 

kata peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.4 

Dengan demikian arti kata peran guru mempunyai arti perangkat tingkah yang dimiliki 

oleh guru dalam tindakannya melakukan pengajaran, baik pengetahuan maupun 

keteladanan. 

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidup yang baik. Guru adalah pendidik yang menjadi panutan, bagi 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru wajib memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru 

bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran di sekolah dan masyarakat. Guru mengetahui berbagai peraturan dan tata 

 
3 Mulyasa, Menjadi  Guru Profesioanal (PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 20 
4 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854 



 

 

tertib secara konsisten, atas kesadaran professional, karena mereka bertugas untuk 

mendisiplinkan para peserta didiknya disekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, dalam menanamkan nilai etika Kristen, kepada peserta didik, harus dimulai 

dari pribadi guru PAK itu sendiri. 

2. Pengertian Guru PAK 

Pengertian Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah memiliki tanggung jawab 

yang sangat besar untuk mengasuh serta membimbing peserta didik secara teratur untuk 

mengenal Allah dan rencana-Nya dalam hidup peserta didik. Leatha Humes dan A. 

Liekhe Simanjuntak mengatakan, sebagai guru PAK mempunyai tanggung jawab 

khusus untuk mengasuh hidup rohani peserta didik. Mungkin sekali untuk beberapa 

anak, menjadi seorang guru pendidik agama Kristen adalah satu-satunya orang yang 

memberikan bimbingan secara teratur dan mendalam mengenai Allah dan rencana-Nya 

untuk hidup dan rohani peserta didik tersebut.5 

Pendidikan agama Kristen (PAK) di sekolah pada hakekatnya diartikan sebagai 

proses untuk perubahan sikap dan tingkah laku serta etika Kristen pribadi maupun 

kelompok untuk mencapai ke arah yang lebih baik. Peran guru PAK dalam 

mendewasakan peserta didik tersebut dapat dicapai melalui usaha pengajaran dan 

pelatihan. Pendidikan agama Kristen merupakan wadah untuk membimbing setiap 

pribadi dalam mengambil keputusan dalam hidupnya sebagai orang percaya. 

Pendidikan agama Kristen juga dapat menolong orang dari semua golongan umur 

supaya mereka selalu di bawah pimpinan Roh Kudus sehingga dilengkapi guna 

melayani sesama manusia dan melakukan apa yang Allah kehendaki untuk diperbuat di 

dunia ini. 

Untuk meningkatkan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada umat yang 

percaya khususnya bagi guru PAK saat ini yang telah dipanggil Allah untuk 

menyampaikan apa yang telah diperintahkan-Nya. “Maka guru PAK adalah seorang 

yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dalam mengembangkan tugas 

sebagai pengajar.”6 Hal ini terlihat pada waktu Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, 

Ia memberikan perintah kepada murid-murid-Nya supaya mereka melanjutkan misi 

Yesus yang Ia kerjakan selama masih hidup dan melayani di dunia ini. Perintah ini 

ditujukan kepada murid-murid-Nya yang ada di Galilea dan akan diteruskan kepada 

sertiap orang percaya khususnya seorang guru PAK, sehingga semakin hari semakin 

banyak orang yang mendengar berita keselamatan dan pada akhirnya memperoleh 

keselamatan. 

3. Fungsi Guru PAK 

Fungsi guru PAK adalah bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih 

dari itu guru PAK merupakan sarana untuk menanamkan iman Kristen kepada peserta 

didik. Menanamkan iman Kristen adalah ajakan Allah untuk bekerja sama: guru 

pendidikan Agama Kristen sebagai penabur benih iman dan Allah yang menumbuhkan. 

Dalam hal ini Allah mengajak guru pendidikan agama Kristen dalam proyek yang maha 

penting. Kalau tidak ada penabur yang menabur benih iman dalam diri peserta didik, 

 
5 Leatha Humes Dan A. Liekhe Simanjuntak, Penuntun Guru PAK, II, (Jakarta, BPK Gunung Muli, 1998), 45 
6 Http://www.Slideshare.Net/Dasepbux/02-Pendidikan Agama Kristen-A 

http://www.slideshare.net/Dasepbux/02-Pendidikan


 

 

bagaimana manusia bisa bertumbuh menjadi insan yang beriman, berilmu, dan 

berpelayanan, sebab itu dunia pendidikan memerlukan penabur-penabur yaitu guru-

guru pendidikan agama Kristen untuk menabur benih iman kepada peserta didik. 

Seorang guru pendidikan agama Kristen dipanggil untuk membagikan harta abadi 

yaitu berita keselamatan kepada peserta didik. Seorang guru pendidikan agama Kristen 

harus mempunya dorongan yang kuat untuk mengantar peserta didik kepada Yesus 

Kristus. “di dalam kelas setiap detik merupakan pengalaman berharga bagi peserta 

didik. Guru PAK merupakan jembatan bagi peserta didik”.7 Guru yang berkualitas 

harus memahami profesi keguruan. Guru PAK perlu mengingatkan dirinya, menjadikan 

pribadi sebagai instrument yang handal di dalam Tuhan. Guru bagaikan, “tongkat 

Musa” yang dapat dipakai oleh Allah untuk membina umat Tuhan agar lebih mengenal 

Dia. Guru professional yang penuh harapan akan semakin bertumbuh dan berkembang, 

dan menjadikan Guru Agung yaitu Yesus Kristus teladan dalam profesinya dan juga 

dalam kehidupannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III  

PERAN GURU PAK MENANAMKAN NILAI ETIKA KRISTEN BAGI PESERTA 

DIDIK USIA 12-7 TAHUN 

 

A. Guru Sebagai Pendidik 

Pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup yang terus 

dilakukan oleh seorang guru PAK atau orangtua. Marni dan M. Indris mengatakan bahwa, 

tugas pendidik adalah lebih menekankan  pada pembentukan jiwa, karakter dan kepribadian 

berdasarkan nilai-nilai. Dari penjelasan ini bahwa mendidik merupakan suatu target untuk 

meneruskan dan membentuk jiwa karakter yang ada pada peserta didik berdasarkan nilai 

hidup yang sangat penting dalam pendidikan. Tugas guru yang paling penting adalah 

memahami unsur-unsur yang berkaitan dengan sistem pendidikan, misalnya: 

1. Guru yang bermutu 

2. Bahasa pembelajaran yang sangat bermutu 

3. Mendapat murid yang baik dan dapat dididik. 

 
7 B.S. Sijabad, Menjadi Guru Profesional, (Bandung Kalam Hidup, 1994),26 



 

 

4. Memiliki fasilitas yang memadai 

 

Pendidikan agama Kristen (PAK) di sekolah adalah salah satu bentuk pendidikan 

agama Kristen, di samping katekhisasi sidi, sekolah minggu, pembinaan warga gereja dan 

sebagainya. Sehingga seharusnya juga tanggung jawab gereja. Dalam arti bahwa pendidikan 

agama Kristen berpusat pada pendidikan agama Kristen di sekolah tetapi di gereja juga harus 

bertanggung jawab terhadap PAK tersebut. Guru PAK perlu bertanya, layakah saya menjadi 

seorang guru pendidikan agama Kristen, hal ini dijawab oleh setiap pribadi guru PAK. Tim 

Diklat menyatakan “di dalam jabatan guru agama ini tersimpan kriteria yang termasuk ke 

dalam nilai-nilai Kristiani.”8 Sifat yang mengasihi yang kuat, ada suka cita, damai sejahtera, 

kesabaran, kelemah lembutan, dan pengusaan diri yang kuat Galatia 5:22-23. Selain itu masih 

ada sifat-sifat lain yang diharapkan dimiliki oleh guru pandidikan agama Kristen yaitu sifat 

jujur, adil, dapat dipercaya, suka menolong orang, dan cerdas. Menjadi seorang guru 

pendidikan agama Kristen membutuhkan proses yang lama dan menuntut segala eksistensi 

kehidupan seperti etika Kristen. Mendidik bagi guru PAK adalah bagian dari panggilan 

Tuhan, Matius 28:20, oleh karena itu mendidik harus sungguh-sungguh dilakukan. Guru 

sebagai pendidik memang diharapkan untuk mengubah cara belajar peserta didik usia 7-12 

tahun, perilaku, serta etika Kristen, kemalasan dalam belajar dan sebagainya.  

Paulus Lilink Kristianto menyatakan, “PAK adalah pendidikan yang bertujuan supaya 

orang melihat Allah dan hidup bahagia.”9 Dalam pendidikan ini pelajar yang sudah diajar 

secara lengkap dari ayat pertama kitab mulanya Allah menciptakan langit dan bumi sampai 

arti ciptaan itu pada masa Gereja sekarang ini, pelajaran Alkitab difokuskan pada perbuatan 

Allah yang bertulis dalam Alkitab, maksudnya seorang guru pendidikan agama Kristen 

mendidik jiwa sehingga menjadi Bait Tuhan, melalui pengajaran Firman Tuhan, pemahaman 

tentang Alkitab, sehingga memulai pengajaran setiap peserta didik usia 7-12 tahun mengenal 

kebenaran. Andar Gultom menyatakan bahwa “pendidikan agama Kristen adalah pendidikan 

yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap serta etika Kristen dalam kepribadian, 

dan keterampilan peserta didik  tersebut.”10 Dalam menjalankan dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Artinya 

bahwa pendidikan agama Kristen berperan untuk mengembangkan pengetahuan tentang 

Firman Tuhan.  

 

B. Guru Sebagai Pengajar 

Dalam peran sebagai mengajar, guru mengelola kegiatan mengajar, agar peserta didik 

usia 7-12 tahun belajar dengan baik. Untuk itu anak perlu melakukan persiapan, perencanaan 

tujuan dan kompetensi yang menjadi arah pembelajarn bagi guru dan peserta didik. Dalam 

persiapan itu guru merencanakan proses pembeljaran. Persiapan penggunaan strategi oleh 

seorang guru yang berperan sebagai pengajar adalah mampu melakukan survei yang menjadi 

penunjang di dalam proses pembelajaran yakni memiliki dan menetapkan sumber pengajar 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik usia 7-12 tahun. Guru pendidikan agama Kristen 

 
8 Tim Diklat, Sertifikat Guru Pendidikan Agama Kristen di Indonesia, (Jakarta: STT Jakarta, 2008), 36 
9 Paulus Lilink Kristianto, Prinsip dan Karakter PAK, (Yogyakarta: Penerbit Buku Dan Majalah Roohani, 
2006),4 
10 Andar Gultom, Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta: Penerbit Engkrateia Putra Jaya, 2008), 3 



 

 

yang bertugas membantu peserta didik ketika membutuhkan bantuan untuk mempelajari 

sesuatu yang belum diketahui, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar  yang 

dipelajari dalam rangka pencapaian  taraf penguasaan. Sisten pengajar ini menuntut para guru 

untuk lebih meningkatkan kualitas pengajarannya melalui gaya mengajar dengan kecukupan 

materi yang lebih luas, karena peserta didik tersebut diberi kesempatan untuk menyelesaikan 

materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV  

APLIKASI BAGI GURU PAK 

 

A. Guru PAK Memposisikan Diri Sebagai Pendidik 

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia bahwa “pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan perilaku atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dana pelatihan.”11 Guru PAK adalah sosok manusia patut diteladan atau ditiru. 

Dia juga dalam arti segala ucapannya dapat dipercayai. Ditiru berarti segala tingkah laku, dan 

etika Kristennya harus menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik usia 7-12 tahun dan 

masyarakat. Guru PAK yang dimaksud adalah guru sebagai profesi, yaitu orang tugasnya 

mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik dalam pendidikan. Untuk menjadi guru PAK 

yang profesional yang efektif perlu waktu, usaha dan kerja keras yang diiring dengan tekad 

yang kuat dan semangat dalam mendidik, mengajar peserta didik tersebut. Tanpa itu semua, 

maka guru pendidikan agama Kristen tidak bisa menjadi guru yang professional. Pengertian 

professional guru PAK di atas menunjukkan bahwa guru PAK memiliki keahlian dan 

kompetensi khusus oleh karena melalui pekerjaannya sebagai pendidik ia mampu 

menciptakan peserta didik usia 7-12 tahun yang cerdas dan pintar serta berperilaku, beretika 

Kristen sesuai yang diharapkan oleh  berbagai pihak. Sebagai tugas guru dalam mendidik, 

mengajar, dan melatih untuk melaksanakan ketiga tugas pokok tersebut, seorang guru 

dituntut mempunyai beberapa kemampuan sebagai berikut:  

1. Berwawasan luas, menguasai bidang ilmunya, serta mentransformasi atau 

menjelaskan pengetahuan itu kepada peserta didik. 
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2. Mempunyai sikap dan tingkah laku, etika Kristen (kepribadian) yang patut 

diteladani oleh peserta didik dan masyarakat. 

3. Memiliki keterampilan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. 

Guru PAK yang terpanggil untuk mendidik adalah sebuah anugerah terbesar dalam diri 

seorang guru PAK, karena keterampilannya sebagai seorang pendidik bukan karena 

kepintaran, kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan melainkan anugerah semata. Oleh 

karena itu, guru PAK perlu mengetahui bahwa sebagai pendidik sangat  dibutuhkan 

kejujuran, kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati dalam mendidik. “hendaklah engkau 

jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu” Tit 2:7c. Dalam melaksanakan tugas 

untuk mendidik guru pendidikan agama Kristen (PAK) perlu memahami bahwa tugasnya 

sebagai pendidik bukanlah tugas sembarangan melainkan tugas yang mulia. Oleh karena itu, 

dalam merencanakan bahan pendidikan atau bahan yang diajarkan, guru PAK dituntut 

mampu mempersiapkan diri dengan baik sehingga  pada saat pendidikan dan pengajaran guru 

PAK benar-benar menguasai materi pelajaran. Guru PAK yang beriman  dan percaya kepada 

Yesus Kristus akan benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang 

pendidik.  

Guru PAK yang memahami tugasnya sebagai pendidik adalah guru PAK yang benar-

benar mencintai pelayanan Tuhan Yesus dan siap melakukan tugas dalam situasi dan kondisi 

apapun baik buruknya tetap dijalani. Sikap guru PAK yang memahami tugasnya sebagai 

pendidik menjadikan dia sungguh-sungguh dan mengutamakan tugas pendidik dari pada 

kepentingan pribadinya. Hal ini berarti bahwa guru PAK hendak memposisikan dirinya 

sebagai pendidik  dalam mengembangkan tugas yang mulia ini. Tugas ini dilakukan dengan 

pemahaman yang baik serta merasa terbeban untuk melakukan dengan komitmen yang tinggi 

sebagai wujud tanggung jawab dan ucapan syukur kepada Tuhan. jadi sikap guru PAK yang 

memahami tugasnya sebagai pendidik merupakan suatu sikap yang membutuhkan 

pengorbanan dan ada kerelaan untuk memberi diri sepenuhnya dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab sebagai pendidik yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Peran guru pendidikkan agama Kristen (PAK) dalam proses pembelajaran sangat 

penting untuk menyenangkan peserta didik usia 7-12 tahun. Dan untuk itu guru PAK perlu, 

perlu menanamkan etika Kristen atau keteladanan kepada diri seorang guru PAK sangat 

penting. Karena etika Kristen sarat keteladanan ini baik dalam proses pembelajaran maupun 

di luar pembelajaran di situ peserta didik usia 7-12 tahun akan meniru gaya hidup gurunya. 

Oleh karena itu juga guru pendidikan agama Kristen (PAK) tidak boleh pilih kasih kepada 

peserta didik usia 7-12 tahun dalam pembelajaran. Tetapi guru pendidikan agama Kristen 

harus memberikan pengertian kepada semua peserta didiknya yang dididik. Karena peserta 

didik usia 7-12 tahun ini sangat membutuhkan perhatian dari seorang gurunya dalam proses 

pembelajaran. Tetapi ketika guru pendidikan agama Kristen tidak memberikan perhatian 

kepada peserta didik tersebut maka pelajaran pendidikan agama Kristen yang diajarkan oleh 

gurunya tidak atau kurang dimengerti karena kurangnya perhatian guru PAK kepada peserta 

didik usia 7-12 tahun. 


