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A. KARAKTERISTIK ANAK  
   

Mengajar akan berhasil bila metode yang dipakai sesuai dengan usia dan tingkat pertumbuhan anak. Setiap anak memiliki 
ciri-ciri khusus yang perlu diketahui oleh guru-guru. 
1. Balita (usia 3-5 tahun) 

☺ Masa transisi dari masa bayi ke masa kanak-kanak. 
☺ Anak merasa sudah mandiri tetapi dilain pihak ia merasa masih tergantung pada orang tuanya. Anak mulai 

mengembangkan kemandiriannya dengan menolak segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuannya. 
☺ Anak masih mengalami kesulitan dalam menetukan puilihan yang sederhana dan jelas. 
☺ Mendua hati sebentar mau, sebentar tidak, mempunyai perilaku yang menjengkelkan orang tua. Orang tua dituntut 

kesabarannya. 
☺ Memperluas imajinasinya 
☺ Proses identifikasi sangat menonjol dalam diri anak balita, meniru ayah/ ibunya/ tokoh lain yang diidolahkan. 
☺ Inisiatifnya hidup, timbul keinginan untuk mandiri 
☺ Memiliki gerakan-gerakkan fisik dengan baik dan percaya diri. 
☺ Perkembangan sosial mulai terlihat, mulai dapat belajar bergaul dengan teman sebayanyadan mulai dapat 

membedakan orang lain dengan dirinya. 
☺ Perbendaharaan kata sangat terbatas. 
☺ Takut untuk melihat hal-hal yang baru, atau yang asing bagi anak (kegelapan, guruh, suara anjing yang menyalak) 
Metode yang dipakai untuk mengajar anak balita 

 Metode bermain 
Firman Allah disampaikan dengan acara permainan. Setiap acara permainan bertujuan untuk menyampaikan 
pesan Firman Allah. 
 Metode bercerita 
Bercerita menggunakan alat peraga ( gambar, boneka) untuk menarik perhatian Allah dan memperjelas cerita 
yang disampaikan guru. Gunakan bahasa yang sederhana. Waktu bercerita 5-10 menit. 
 
 
 

2. Indria & Pratama (usia 4/5 – 6 tahun) 
a. Indria (4/5-6 th) 

 Tidak pernah diam, selalu bergerak, lari, lompat, kejar-kejaran diam hanya waktu tidur. 
 Ia sangat aktif dan mulai menjadi lelah. 
 Panca indranya berkembang terus, senang meraba, melihat, merasa dll. 
 Memiliki rasa ingin tahun keadaan lingkungan, alam pikirnya  berkembang, berkisar pada kedaan 

sekarangjuga belum dapat membedakan jengka waktu. Daya tahan untuk memperhatikan sesuatu hanya 5 
– 10 menit. 

 Memiliki daya khayal, fantasi, keakuannya kuat. 
 Ia cepat dapat menerima dan percaya apa saja yang diajarkan kepadanya. 

b. Pratama 7-9 Tahun 
 Aktif, giat, suka bergerak, banyak bermain. 
 Mudah lelah 
 Sering bertindak tanpa berpikir atau spontan 
 Panca indranya aktif 
 Perbendaharaan sangat terbatas 
 Konsentrasinya sangat terbatas 
 Selalu ingn tahu. 
 Suka bertanya. 
 Cenderung egois. 
 Suka meniru. 
 Dapat menghargai yang lebih tua. 
 Mudah percaya. 
 Ingin disayangi, ingin dihargai 
 Mudah ditakut-takuti 
 Mudah emosi tapi mudah melupakan penyebabnya. 
 Mulai dapat membedakan benar dan salah 
  Mudah merasa kagum dan mudah di bimbing untuk mengenal Allah secara pribadi. 
 Perhatiannya  5-10 menit. 

Metode yang dipakai untuk mengajar anak Indria & Pratama 
 Metode Bercerita 
 Metode dramatisasi 
 Metode tanya jawab. 
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c. Madya (10-12 Th) 
 

☺ Pengecut/ lempar batu sembunyi tangan. 
☺ Memiliki keberanian dan keinginan mencari pengalaman baru. 
☺ Senang koleksi 
☺ Cenderung berkelompok dengan teman sejenis kelamin 
☺ Tertarik dengan alam dan ilmu pengetahuan. 
☺ Tertarik pada permainan yang bersifat adu ketangkasan/ kecerdasan 
☺ Rasa ingi tahu/ suka bertanya. 
☺ Lebih suka hal-hal yang nyata dari pada fantasi 
☺ Dapat memperhatikan sesuatu agak lama ( daya ingatnya tajam) 
☺ Mudah bosan 
☺ Mulai mengerti orang lain, di luar dirinya 
☺ Cenderung mengatasi atau memutuskan persoalan sendiri 
☺ Cenderung keras kepala 
☺ Kritis 
☺ Setia kawan/ solidaritas 
☺ Suka memuja tokoh idola 
☺ Dapat membedakan benar dan salah. 
Metode mengajar untuk anak madya: 

☺ Metode ceramah 
☺ Metode diskusi 
☺ Metode pemberian tugas 
☺ Metode karya wisata. 

 
 
PEMBINAAN 

 Guru harus menjadi teladan 
 Beri perhatian cukup pada tiap anak 
 Beri kesempatan bergaul 
 Cerita pendek 
 Kesempatan mengingatkan anak 
 Pakai kata yang sederhana, ucapan jelas 
 Bawa alat peraga 
 Jawab dengan jujur dan sabar 
 Ciptakan suasana tenang, gembira 
 Control emosi sendiri 
 Tunjukan pengertian 
 Belokan emosi pada arah positif 
 Hidup dekat dengan anak agar tahu apa yang ditakuti. Lindungi dan beri penjelasan 
 Jangan menakuti anak. 
 Salurkan melalui aktivitas yang baik 
 Sediakan waktu (menggambar, menyanyi dengan gerakkan, permainan, drama dll) 
 Dapat belajar mewarnai dan menggunting 

 
 Kunjungi keluarga anak 
 Cerita tentang keluarga dalam Alkitab 
 Perhatikan apa yang menarik perhatiannya. 
 Pujilah, jangan berlebihan 
 Jangan sering ganti guru 
 Beri batasan yang tidak berlaku. 

 
 Ulangi kata-kata baru 
 Tidak usah menguraikan jarak, fakta sejarah 
 Coba dengar dan mengerti, cegah bila berlebihan 
 Jadilah teladan. Hentikan tingkah laku anak yang kurang baik 
 Berbicara hal yang konkrit 

 
 Ajarkan bahwa Allah sang pencipta, sehingga anak belajar memuji Tuhan. 
 Ajar mengekspresikan rasa sayang 

 
 Apa yang diajar harus benar 
 Ajarlah : Allah mau kita melakukan yang baik 
 Bahan jelas dan sederhana diulang supaya lebih lanjut 
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 Aktivitas rama dan tenang seimbang 

 

 Jagalah pemberian permen 
 Jangan mengecewakan 
 Latih kerjasama dengan aktivitas kelompok 
 Beri pujian atas kerjasama kelompok 
 Hati-hati memberi penilaian 
 Siapkan acara dengan baik 
 Beri tugas sesuai dengan kemampuan 
 Jadikan contoh Alkitab pusat pelajaran Sekolah Minggu 
 Pakai contoh konkreat 
 Pakai peraga dengan huruf jelas 
 Jangan terlalu dituntut untuk mengambil keputusan 

 
 Usahakan suasana tenang 
 Jangan ditertawakan , latih bekerja teliti 
 Beri tugas yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Beri dorongan untuk lebih berani 
 Betulkan fakta tanpa mempermalukan 
 Ajarlah mengekspresikan rasa sayang. 

 
 Jagalah dengan persiapan baik. 

 Ajarlah banyak tentang Tuhan Yesus 

 Beri kesempatan menerima Yesus secara pribadi 
 Ajarlah: Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi anak berdosa dan bersedia mengampuni. 
 Dapat dilatih saat teduh 

 Sediakan fasilitaqs perpustakaan 
 ayat hafalan – jangan terlalu sulit atau panjang 
 Beri kesempatan aktifitas di alam terbuka 
 Adakan perlombahan kreatif, “ajarkan konsep kalah dengan hormat”. 
  Ceritakan pahlawan Alkitab yang “berhasil” 

 
 Jadi pemimpin yang cerdas, berwibawah, pertahankan disiplin, saling menghormati. 
 Perlakukan dengan adil 
 Kenali “kepala”kelompok 
 Coba dapat kepercayaan tanpa memaksa 
 Jadilah teman / kakak 
 Biarkan duduk terpisah, jaga saling menghormati. 

 
 Rencanakan bahan hafalan yang sesuai 
 Beri kesempatan mencari jawaban sendiri dalam Alkitab, bertanya, diskusi 
 Bangunlah minat bersamapengenalan akan Tuhan 
 Beri kebebasan tanpa menghilangkan disiplin, ajarlah hidup bergantung pada Tuhan 

 
 Beri perhatian tapi jangan menonjol 
 Coba mengerti, bicarakan, beri kenyataan 
 Tetap tenang, tunggu rasa marah berkurang 
 Jangan terlalu serius. Ajarlah merasakan perasaan orang lain 
 Bimbinglah menyerahkan persoalan kepada Tuhan. 

 
 
 
 

PENGERTIAN MENGAJAR 
1) Arti Mengajar 

Mengajar adalah suatu usaha untuk memindahkan pengetahuan / pandangan dan keyakinan sehingga timbul 
perubahan tingkah laku bagi anak didik yang di ajar itu. 
Mengajar memiliki unsur: pemindahan pengetahuan, pemindahan ketrampilan, pemindahan sikap, pemindahan 
kebiasaan. 
Tugas guru sebagai pengajar memiliki tiga sasaran yang cukup penting untuk diperhatikan: 
a) Aspek Kognitif (proses berpikir) 

Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, evaluasi. 
Membekali pengetahuan dan membimbing anak untuk memperoleh pengalaman belajar dan menerapkan agar 
tujuan pengajaran dapat tercapai. 
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b) Aspek Afektif (nilai atau sikap) 

Penerimaan,  pemberian respon atau partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, karakterisasi 
Guru dapat menjelaskan Firman Allah secara tuntas sehingga dapat menggerakkan emosi/perasaan anak. 
Contoh : anak menangis atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Anak bersukacita karena mendengar dan 
menerima janji Allah yaitu hidup kekal yang penuh damai. 
 

c) Aspek Psikomotorik (ketrampilan) 
Kemampuan otot dan fisik (peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, pengalamiahan,  
Guru dapat membangkitkan minat/ kemauan anak setelah anak mendengar pengajaran yang disampaikan oleh 
guru. 
Praktek hidup yang melibatkan tingkah laku pada anak akibat dari proses belajar mengajar. 
Berita Firman Allah yang disampaikan oleh guru-guru  haruslah dapat menggugah hati anak-anak sehingga anak 
dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 

 
A. KRITERIA PENGAJARAN 

Guru akan berhasil dalam kegiatan belajar mengajar bila paham/ mengerti kriteria pengajaran 
1) Kriteria pengajaran 

a. Tujuan Mengajar 

• Tujuan Intruksionil Umum (TIU) 
Adalah kemampuan umum yang harus dimiliki setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

• Tujuan Intuksionil Khusus (TIK) 
Yaitu tujuan yang dicapai dalam bentuk rumusan tingkah laku operasionil. 

b. Bahan  (Alkitab) yang diajarkan pada anak 
c. Waktu penyajian pelajaran 
d. Alat peraga 

 Alat peraga adalah alat bantu dalam proses belajar-mengajar sehingga tercapai tujuan pengajaran yang 
diinginkan. Menurut pendapat dari ahli pendidikan: 

  20 % dari hasil mendengar 
 50 % dari hasil mendengar dan melihat 
 70% dari hasil mendengar, melihat dan mendiskusikan 
 90 %dari hasil mendengar, melihat, mendiskusikan dan melakukan. 
Penggunaan alat peraga disebabkan adanya keterbatasan manusa akan jarak dan waktu. 
Penggunaan alat peraga harus disesuaikan dengan materi pelajaran. 
Jenis alat peraga: 

 Benda yang sesungguhnya 
 Benda tiruan 
 Gambar 
 Film  

e. Kurikulum 
Adalah susunan bidang studi yang harus diselesaikan dalam bidang tertentu (mingguan, bulanan, tri wulan, 
semester dan sbgx). 

f. Faktor yang menyebabkan kesulitan mengajar 
Faktor terdapat pada anak dan faktor yang terdapat di luar anak ( persiapan guru yang tidak ada, bahan 
pengajaran yang tidak sesuai dengan usia anak). 
 

g. Ayat Hafalan memberikan pengertian ringkas dan tuntas dari keseluruhan materi pelajaran. Ayat hafalan juga 
dapat memberi perbendaharaan Firman Allah dalam diri anak. (Maz 119: 11;  Matius 22:29). 
 Cara memilih Ayat Hafalan 

Guru mencari ide utama suatu cerita, ayat hafalan dan judul cerita harus berjalan selaras. Ayat hafalan 
harus memberi kejelasan kembali terhadap suatu cerita yang telah disampaikan oleh guru. 

 Tingkat Kemampuan Anak 
☺ Anak Indria (4-6 tahun) 

Usia Indria adalah awal anak mengenal huruf dan membaca,  kemampuan menghafal sangat 
terbatas, dapat menghafal 6 – 8 kata. 

☺ Anak Pratama (7-9 Tahun) 
Sudah dapat membaca dan menghafal ayat dengan kalimat yang tidak terlalu panjang dapat 
menghafal 10-15 kata 

☺ Anak Madya dan Tunas Remaja (10-15 tahun) 
Memiliki kemampuan untuk menhafal dengan kalimat yang panjang. 

 Mengajar Ayat Hafalan 
☺ Guru sendiri harus hafal 
☺ Guru menerangkan isi ayat hafalan dengan ringkas dan singkat 
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☺ Guru memberi tugas 
☺ Guru menggunakan alat peraga 

 Menghafal ayat dengan alat peraga nyanyian 
 Menghafal ayat dengan alat peraga permainan 
 Menghafal ayat dengan alat peraga gambar. 
 

2. Metode Mengajar 
d) Jenis-jenis metode mengajar 

 Metode ceramah 
 Metode tanya jawab 
 Metode diskusi 
 Metode demostrasi 
 Metode dramatisasi 
 Metode bercerita 
 Metode bermain 
 

e) Memilih metode di    pengaruhi oleh faktor sebagai berikut: 
 Tujuan mengajar 
 Bahan mengajar 
 Jumlah siswa dan taraf pengetahuannya 
 Waktu yang tersedia 
 Tersedianya alat bantu/ peraga 
 Usia anak 

▪ Balita 2-4 tahun 
▪ Indria 5-7 tahun 
▪ Pratama 7-9 tahun 
▪ Madya 9-12 tahun 

 Anak balita~ Metode bermain, Metode dramatisasi, metode bercerita 
Anak Indria~ Pratama~ metode bercerita, metode demontrasi 
Anak Madya~ metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab. 
 
 

B. METODE MENGAJAR YANG EFEKTIF 
1. Bercerita 

Kebanyakan anak-anak senang mendengar cerita. Kita dapat mengajarkan kebenaran melalui cerita Alkitab yang kita 
susun dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita: 

☺ Tema dan tujuan cerita 
☺ Penguasaan materi 
☺ Krestif 
☺ Penghayatan dan ekspresi 

 
2. Drama 

Metode drama untuk sekolah minggu adalah drama yang sederhana.  Kisah-kisah penting yang berkaitan dengan 
tujuan ajaran dapat kita buat dalam babak drama yang jelas, agar kisah dalam drama tidak meluas dan tujuan tetap 
tercapai. Prinsipnya sama dengan metode cerita ada cerita yang dapat disampaikan melalui drama. Hal-hal yang 
dapat memperdalam kesan ketika bermain drama misalnya membuat dekorasi, merekam musik/ suara-suara, 
memakai kostum. 
 

3. Panggung Boneka 
☺ Friend Puppet (bisa diajak bicara). 
☺ Story Puppet ( memerankan tokoh dalam sebuah cerita. 
Semua teknik dalam panggung boneka sama dengan drama, hanya peran tokoh diganti dengan boneka. 
Hal-hal yang perlu disiapkan: 
☺ Boneka 
☺ Panggung 
☺ Layar/ back ground 
☺ Sound atau musik 

 
4. Diskusi 

Diskusi dapat dilakukan oleh guru dengan anak atau dapat dilakukan oleh anak sendiri dalam kelompok dan guru 
menjadi pembimbingnya. Diskusi akan menjadi baik bila ada tujuan dan batasan diskusi yang jelas. Untuk itu guru 
perlu menyiapkan topik diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang fokus pada topik agar diskusi tidak meluas sehingga 
sulit bahkan tidak ada kesimpulan. Metode diskusi dapat dilakukan di kelas kecil dengan pertanyaan sederhana dan 
segera mendapat jawaban, kemudian guru memadukan dengan metode lain. Untuk kelas besar metode diskusi dapat 
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diterapkan dengan lebih kompleks, gurupun tidak perlu bercerita lagi, guru membantu memberikan ide, wawasan 
akhirnya kesimpulan. 

 
PIRAMIDA PEMBELAJARAN---PENYERAPAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceramah

5%

Membaca ~ 10%

Melihat - Mendengar~20 %

Demonstrasi ~30 %

Diskusi ~50%

Latihan/ Melakukan ~75%

Mengajarkan Kepada Orang lain ~ 90 %
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ARSITEK JIWA YANG PROAKTIF 
( Karolince Jikwa, M.Pd.K) 

 
( Disampaikan dalam SEMINAR GURU SEKOLAH MINGGU Wilayah TABI, Kamis, 3 Maret 2022 ) 

 
 

 
ARSITEK JIWA                       

 

1 Kor 3: 10-13 

‘ Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang 

cakap telah meletakan dasar, dan orang lain membangun terus diatasnya……… 

 

Ahli bangunan disebut……….. 

Guru Sekolah minggu adalah ARSITEK JIWA manusia. 

Arsitek : seorang ahli dibidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangunan. 

Pekerjaan arsitek ialah membuat perencanaan (membuat konsep rancangan) merancang desain, membuat perkiraan 

anggaran, pengontrol pembangunan bangunan.  

Dan memiliki kemampuan mengombinasikan desain yang menarik dan fungsi bangunan yang sesuai dengan tujuan dan 

aplikasi. 

 
 
ARSITEK JIWA…..………….. 
 
1. Visi  : ADALAH TUJUAN, cita-cita, hal yang ingin dicapai 

2. Misi  : adalah proses, Langkah, cara untuk mencapai tujuan / visi 

3. Kurikulum  : 

 

Mendidik dan mengajar adalah perintah Tuhan yang harus dikerjakan oleh Gereja (Lembaga Sekolah 

Minggu) (Amsal 22:6; Mat 28:19-20). Untuk mencapai tujuan dari proses belajar dan mengajar dibutuhkan 

alat bantu pengajaran yang akan menunjang suatu keberhasilan dari tujuan pendidikan itu. Alat bantu 

pengajaran adalah kurikulum.  Kurikulum merupakan alat bantu pengajaran atau fasilitas dalam 

pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan untuk mempunyai kaitan antara 

tujuan pendidikan dan isi pendidikan itu. 

  

1# Kurikulum ialah susunan bidang studi yang direncanakan dan dirancang dan harus diselesaikan 

dalam bidang tertentu (migguan, bulanan, tri wulan) agar tercapai sejumlah tujuan pendidikan yang 

diinginkan. 

 

4. Rencana Pembelajaran (Lesson Plan) : rancangan/ alat bantu dalam mengajar. 
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RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN 
 

HARI/ TANGGAL  : Minggu, 6 Maret 2022 
BAHAN AJAR  : KEJADIAN 1: 1--5 
TEMA/ JUDUL  : PENCIPTAAN Hari pertama 
TUJUAN  : agar anak mengenal dan mengagumi Allah sebagai pencipta alam semesta.  Serta mensyukuri segala ciptaan Tuhan 
METODE mengajar :  
 
 

       

  NO  

 

AKTIFITAS 

WAKTU 

( 60 Menit) 

 

ALAT PERAGA 

 

AYAT HAFALAN 

Pembukaan  (P1) • SALAM pembuka 

• Pujian pembuka 

• Doa pembukaan 

• Kesaksian 

5 MENIT 
5 MENIT 
10 MENIT 

  

Penjelasan (P2) • Cerita Alkitab 

(Alur cerita: maju, mundur, maju mundur) 

20 MENIT   

Pelatihan (P3) • TANYA JAWAB 

• MENGHAFAL AYAT  

• Lagu baru 

5 Menit 

5 menit 

  

Penutup (P4) • Absen 

• Pengumuman  

• Doa pulang 

10 menit    
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KURIKULUM SEKOLAH MINGGU 

 

NO TEMA BAHAN ALKITAB  Judul cerita TUJUAN AYAT HAFALAN 

MINGGU 1 PENCIPTAAN Kejadian 1: 1-5 Terang Agar anak mengenal Tuhan melalui Alam semesta Yohanes 3: 16 

MINGGU 2      

MINGGU 3      

MINGGU 4      

 


