
Metode
Mengajar

Dalam kedua pelajaran dari Unit Pelayanan Mengajar, kita telah mem-
bahas Makna Mengajar dan Inti Mengajar. Sekarang kita akan beralih kepada
Metode Mengajar. Pelajaran ini akan menolong saudara menilai keperluan
jemaat saudara, berencana untuk memenuhi keperluan tersebut dan akhimya
menyiapkan serta mengajarkan pelajaran Alkitab. Apa yang saudara pelajari
dalam pasal ini akan merupakan pertolongan praktis dalam pelayanan menga-
jar. Saudara akan belajar untuk mengumpulkan dan menyusun bahan untuk
menyiapkan pelajaran Alkitab, dan bagaimana mempergunakan tekni k menga-
jar untuk memperkaya pengalaman belajar jemaat saudara.

ketika saudara mengajarkan Alkitab, Roh Kudus adalah penolong saudara.
Ia telah mengilhamkan Firman yang saudara ajarkan dan Dialah guru saudara.
Yesus mengatakan bahwa Roh akan mengajar, memimpin dalam semua
Kebenaran, dan mengingatkan semua hal yang dikatakan-Nya (Yohanes 14:26;
15:26. 16:13). Saudara dapat menuntut janji ini untuk diri saudara sendiri ketika
-.a udara mengajar. Dan saudara dapat berharap untuk melihat hasilny a apabila
Dia menjadikan kebenaran itu nyata, pribadi, dan hidup dalam kehidupan orang
yang saudara layani.
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ikhtisar pasal

Menentukan Tujuan
Mengumpulkan Bahan
Menyusun Bahan
Menyampaikan Berita
Yesus, Teladan Saudara

\

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Memberi alasan untuk penentuan tujuan bagi pelajaran, serangkaian pela-
jaran dan seluruh pelayanan mengajar saudara.

• Menguraikan sifat dan maksud rencana pelajaran.

• Membicarakan hubungan antara metode mengajar dan belajar yang efektif.

• Menghargai pelayanan Yesus dan metode yang dipegunakan-Nya dalam
mengajar.
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kegiatan belajar

Bacalah bagian pembukaan, ikhtisar pasal, dan tujuan pasal. Kemudian
pelajari dan kerjakan soal-soal dalam uraian pasal sesuai prosedur yang biasa.
Setelah menyelesaikan pelajaran, kerjakan soal-soal untuk menguji diri dan
cocokkan jawaban saudara.

uraian pasal

MENENTUKAN TUJUAN

Tujuan 1. Memilih pernyataan yang memberikan alasan untuk penentuan
sasaran dalam penyiapan serta penyajian pelajaran Alkitab.

Pernahkah saudara mendengar lelucon berikut tentang seorang pemimpin?
"Ia pergi tanpa mengetahui tujuannya, ia tidak tahu di mana ia sedang berada
dalam perjalanannya dan akhirnya ia tiba, tetapi tidak tahu dari mana ia
datang." Tentu saja, lelucon ini sangat mengesankan, akan tetapi di belakang
humor tersebut, kita melihat gambaran dari seorang yang sangat kurang dalam
segi mengatur, visi, dan tujuan. Dan tanpa tujuan bagi pelayanan kita untuk
Tuhan, kita pasti akan gagal menyelesaikan tugas yang telah diberikan-Nya
kepada kita. Kita akan gagal untuk mencapai tujuan dan memenangkan hadiah,
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus (Filipi 3:14).

Saudara bertanya, "Apakah suatu tujuan?" Suatu tujuan adalah sesuatu
yang saudara harapkan untuk dicapai dengan usaha sendiri. Berkenaan dengan
pelayanan saudara kepada orang lain, tujuan yang telah digariskan dengan jelas
perlu bagi pengajaran yang efektif. Suatu tujuan yang baik mempunyai tiga
ciri khas, yaitu: 1) cukup singkat untuk diingat, 2) cukup jelas untuk dituliskan,
dan 3) cukup khusus untuk dijangkau. Tanpa tujuan mengajar yang jelas,
saudara cenderung berputar-putar dan membicarakan hal-hal yang kurang
penting.

Pertimbangkan hal-hal berikut ketika saudara menentukan tujuan:
1) bahan Alkitab yang akan diajarkan, dan 2) keperluan para murid. Kedua
hal iru dapat dihubungkan. Usahakan untuk menghubungkan bahan Alkitab
dengan keperluan murid-murid. Kebanyakan bahan dapat disajikan untuk
memenuhi keperluan umum dan keperluan jangka panjang orang-orang yang
kita ajar.
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Ada tiga macam tujuan yang harus diingat untuk mengajar. Perhatikan
betapa pentingnya ketiga tujuan bagi maksud menyeluruh saudara.

1. Tujuan umum jangka panjang. Dua tujuan umum guru-guru Kristen ialah
1) menolong para siswa untuk menjadi orang Kristen dewasa, dan 2) melatih mere-
ka untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Mengajar murid-murid saudara untuk
belajar Alkitab dan memimpin mereka kepada semacam pelayanan Kristen, juga
merupakan tujuan layak yang bersifat umum. Saudara akan ingin mencapai tujuan
yang luas ini dalam jangka waktu beberapa bulan atau lebih. Agar supaya mencapai
tujuan-tujuan ini saudara dapat memasukkan penyelidikan ajaran-ajaran pokok,
penyelidikan sebuah kitab dalam Alkitab atau kehidupan tokoh Alkitab. Saudara
dapat memberi waktu tiga bulan (satu kali seminggu) untuk sebuah pasal Alkitab
yang terkemuka (Ibrani 11, I Korintus 13, Roma 8). Untuk penyelidikan sebuah
buku dalam Alkitab seperti Injil Matius, saudara dapat menggunakan kira-kira
satu tahun. Cara-cara yang saudara pilih akan menolong memberitahukan jemaat
saudara mengenai tanggung jawab kedewasaan Kristen: kehidupan Kristen yang
kokoh, pelayanan yang tidak mementingkan diri, keinginan untuk bersaksi.

1 Suatu gereja telah berdiri dalam sebuah kota kecil selama kurang lebih em-
pat puluh lima tahun. Orang yang beribadah adalah kira-kira lima puluh orang.
Mereka berkumpul dan mengadakan kebaktian dengan tetap. Mereka tidak
banyak berhubungan dengan masyarakat, tidak mempunyai program pengin-
jilan (di dalam negeri ataupun di luar negeri), dan tidak ada pertumbuhan gereja.
Anggaran belanja dapat dipenuhi dan program gerejanya pada dasarnya sama
dari tahun ke tahun. Masyarakat di kota itu menganggapnya sebagai "gereja
yang tidak dapat berbuat apa-apa." Pada hemat saudara, apakah yang men-
jadi masalah (atau masalah-masalah gereja ini? Tuliskan dalam buku catatan
saudara sebuah tanggapan untuk pertanyaan ini.

2. Tujuan perorangan dan tujuan kelas. Saudara harus menentukan tujuan
perorangan dan tujuan kelas dengan pemikiran yang saksama dan doa. Pertim-
bangkanlah keperluan kelas atau perorangan sesuai dengan pengetahuan sauda-
ra. Memenuhi setiap keperluan ini sudah merupakan tujuan. Mungkin perlu ada-
nya pendidikan dasar Alkitab. Mungkin yang sangat diperlukan ialah pengertian
akan prinsip-prinsip Alkitab yang berhubungan dengan kehidupan Kristen. Se-
ring kali terjadi bahwa kebenaran yang sudah diketahui perlu diterapkan - di-
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dapat menentukan tujuan de-
ngan memikirkan keperluan-keperluan ini. Dan saudara dapat menyiapkan dan
mengajar pelajaran untuk mencapai tujuan: menolong para siswa dalam cara
yang sangat mereka perlukan.
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:2 Tujuan kelas dan tujuan perorangan bersifat sedemikian rupa sehingga guru
a) hanya akan menyesuaikan tujuan jangka panjangnya untuk memenuhi

keperluan-keperluan ini.
b) harus peka dan berdoa mengenai keperluan-keperluan ini dan bagaimana

ia dapat menjadikan pelajaran itu relevan bagi kelompoknya.
c) tidak pernah berharap untuk menjadikan pelajarannya bersifat pribadi

sehingga dapat memenuhi keperluan khusus. Dia harus puas dengan hasil
yang umum yang akan mengikuti ajarannya.

3. Tujuan tiap pelajaran. Setiap pelajaran harus mempunyai suatu tujuan
utama: memberitahu, menerangkan, atau mengubah sikap dan kelakuan.
Saudara dapat memberi keterangan, menerangkan, dan menerapkan kebesaran,
semuanya dalam satu pelajaran. Akan tetapi, semuanya harus menyumbangkan
kepada pencapaian tujuan utama yang telah saudara tetapkan untuk pelajaran
itu. Lebih baik mempunyai satu tujuan dan mencapainya daripada mempunyai
dua tujuan, tetapi tidak mencapai keduanya. sukar untuk mencapai lebih dari
satu tujuan dalam satu pelajaran. Bila setiap tujuan pelajaran dicapai, tujuan
jangka panjang atau tujuan umum akan dicapai juga. Tentukan tujuan -audara,
kemudian capailah tujuan itu melalui pengajaran saudara.

3 Dari nasihat di atas ini - Menentukan tujuan kemudian mencapainya melalui
pengajaran saudara - kita menyimpulkan bahwa
a) tujuan hanyalah suatu cita-cita yang kita hendak capai; ia bukan suatu ren-

cana praktis untuk mendukung susunan ajaran kita.
b) sangatlah baik mempunyai banyak tujuan untuk satu pelajaran, karena ini

memudahkan untuk menemukan isi pelajaran itu.
c) tujuan yang jelas menolong saudara menentukan isi dan apa yang hendak

ditekankan dalam pengajaran saudara.

4 Lingkarilah huruf untuk setiap pernyataan yang BENAR, yang memberikan
alasan bagi penentuan tujuan dan penyajian .pelajaran Alkitab.
a Tanpa tujuan, orang cenderung beralih dari pokok ke pokok dan. mem-

bicarakan banyak hal yang sering kali kurang penting.
b Apabila seorang guru menetapkan tujuan pengajarannya, ia menunjukkan

bahwa ia mengerti patokan Alkitab tentang apa yang penting untuk di ketahui,
dirasakan, dan dilakukan oleh muridnya. Dengan demikian, ia bermaksud
menyelesaikan tugas mengajarnya itu.

e Penentuan tujuan mengandung arti bahwa seorang guru han) a perlu
mengetahui kebenaran Alkitab dan teknik mengajar; ia tidak perlu mengenal
orang yang diajar atau keperluan pribadinya.
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d Lebih mudah untuk mencapai satu tujuan bagi sebuah pelajaran daripada
mempunyai beberapa tujuan pelajaran yang berbeda-beda. Tujuan ini
memberi fokus kepada seluruh persiapan dan penyajian pelajaran.

MENGUMPULKAN BAHAN

Apa yang Diajarkan Alkitab?

Tujuan 2. Menerangkan makna Alkitab sebagai sumber isi pengajaran bagi
orang Kristen.

Setelah menentukan tujuan, maka penting sekali saudara berpaling kepada
Firman Allah untuk melihat apa yang dikatakan-Nya mengenai bahan yang telah
saudara pilih untuk memenuhi keperluan jemaat saudara. Alkitab adalah buku
pegangan bagi seorang guru Kristen. Itulah landasan bagi semua ajaran Kristen,
dan harus menjadi dasar dan inti setiap pelajaran. Bahan lain cuma pelengkap
saja. Meskipun demikian, apabila tersedia serangkaian pelajaran Alkitab yang
telah disusun dengan baik, saudara dapat pergunakannya dengan penuh
keyakinan sebagai bahan tambahan. Bahan-bahan ini dapat memberikan
keluasan, kedalaman, dan fokus bagi pelajaran saudara dan dapat mengurangi
waktu menyiapkan pelajaran itu.

Kebenaran Alkitab dapat diutarakan dengan penuh wewenang karena itulah
Firman Allah. Untuk alasan ini, pertanyaan pertama yang ditanyakan mengenai
hal iman dan praktek ialah, Apa yang dikatakan Alkitab?

Misalnya, saudara mendapati dalam jemaat saudara suatu sikap ketidakpas-
tian tentang pertanggungjawaban Kristen mengenai waktu, talenta, dan
kedudukan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara ingin
memberikan penerangan mengenai tanggung jawab mereka. Di antara beberapa
bagian Alkitab yang baik mengenai pokok ini, kita perhatikan perkataan Yesus
tentang pelayanan seorang hamba yang setia dalam Lukas 12:35-48 (terutama
perhatikan ayat 48). Paulus juga membicarakan pertanggungan jawab Kristen
dalam surat-suratnya kepada jemaat Korintus (I Korintus 3:10-15; II Korintus
5:10) dan kepada jemaat di Roma (Roma 14:9-12). Lebih lanjut ulasan Yakobus
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mengenai iman yang menyatakan diri dalam perbuatan memberitahukan kita
bahwa pengalaman Kristen yang vital merupakan suatu aliran kasih yang praktis
kepada Allah dan sesama manusia (Yakobus 2:14-26).

Di sini kita melihat keindahan tulisan Paulus kepada Timotius, "Segala
tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang
dalam kebenaran" (II Timotius 3:16-17). Isi Alkitab sangat penting karena men-
jelaskan kehendak Allah bagi manusia. Mulailah penyelidikan saudara di dalam
Alkitab; bangunlah pelajaran di atasnya; dan terapkan kebenaran bagi diri
saudara sendiri dan orang yang mendengar saudara. Dengan melakukan
demikian saudara akan menerangi jemaat saudara dan menyediakan mereka
agar Roh Kudus dapat mengenakan kebenaran-kebenaran kepada kehidupan
rohani mereka.

5 Menerangkan pentingnya Alkitab sebagai sumber isi pengajaran. Pakailah
buku catatan saudara untuk jawaban ini.

Apa yang Telah Saya Pelajari?

Tujuan 3. Memilih sebuah pernyataan yang menerangkan bagaimana
pengalaman belajar yang lalu dapat menolong untuk mengumpulkan
bahan bagi persiapan pelajaran.

Sebagian proses pengumpulan bahan ialah berpikir. Ini berarti bahwa
saudara mengingat setiap hal yang pernah saudara baca, dengar, atau lihat yang
berkaitan dengan pelajaran ini. Ingatlah apa yang pernah diajarkan kepada
saudara. Ingatlah kembali pengalaman pribadi yang mungkin dapat menolong
menerangkan atau menerapkan pelajaran. Pikirkan peristiwa-peristiwa masa
kini: laporan dari radio, televisi, dan surat kabar yang dapat sangat menolong.
Sementara saudara merenungkannya, tuliskanlah. Singkatnya, pertimbangkan
semua yang pernah saudara pelajari yang berhubungan dengan pelajaran itu.
Kumpulkan dan pakailah dari semua sumber ini, hanya bahan yang terbaik
dan paling cocok. Dan sebagaimana telah kita katakan sebelumnya, penger-
tian, penemuan, dan pengalaman saudara, demikian juga lukisan dari orang
lain dapat menjadikan isi pelajaran itu lebih bersifat pribadi. Kalau saudara
akan memakai unsur manusiawi ini dengan bijaksana, saudara akan
memperkaya pengalaman belajar para pendengar. Pasti saudara akan memasuk-
kan bahan yang cocok yang telah saudara kumpulkan dan arsipkan.
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6 Pengalaman belajar masa lampau menyediakan bahan penolong bagi isi pela-
jaran karena
a) pelajaran, yang dibangun atas pengalaman seseorang, merupakan bahan

praktis untuk dipergunakan dalam menerapkan kebenaran Alkitab kepada
orang.

b) pengalaman ini menolong saudara untuk menerangkan kebenaran pelajaran
dan menyarankan cara bagaimana kebenaran ini dapat diterapkan dalam
kehidupan Kristen.

c) mereka menyediakan hiburan dan menghidupkan penyajian di kelas.

MENYUSUN BAHAN

Rencanakan Suatu Seri

Tujuan 4. Menuliskan beberapa manfaat dari pemakaian mengajar secara seri.

Suatu seri terdiri dari beberapa pelajaran berurutan yang mempunyai su-
byek yang sama. Misalnya, suatu seri pelajaran dapat digunakan untuk mengajar
doktrin, kitab-kitab Alkitab, tema kehidupan Kristen, yaitu pokok-pokok yang
memerlukan lebih dari satu atau dua pelajaran untuk dikembangkan. Serangkai-
an pelajaran dapat mencakup beberapa minggu sampai beberapa bulan, atau
bahkan setahun dengan berhasil. Beberapa pendeta telah memakai beberapa
tahun untuk mengajar dan berkhotbah secara sistematis dari permulaan sam-
pai akhir Alkitab. Akan tetapi, kunci bagi pengajaran semacam ini ialah peren-
canaan yang efektif, penentuan tujuan yang realistis, dan persiapan yang cukup.
Kalau faktor-faktor ini ada, pasti orang Kristen akan bertumbuh dan berkem-
bang dalam iman dan mernberikan bukti tentang kedewasaan rohani.

Serangkaian pelajaran akan memberi kesempatan untuk menyelidiki secara
mendalam. Saudara dapat mernberikan tugas khusus untuk dipelajari dan meli-
batkan para murid lebih efektif melalui pendekatan itu. Dan sementara mereka
terlibat dalam proses belajar, jemaat saudara akan memperoleh pengertian ten-
tang kebenaran rohaniah yang akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi.
Tanggapan-tanggapan demikian akan menggirangkan saudara dan menyadarkan
saudara bahwa sementara Roh Kudus menerangi hati dan pikiran manusia dan
menjadikan kebenaran itu nyata, secara berangsur-angsur mereka akan men-
jadi serupa dengan gambar Kristus.

Apabila saudara merencanakan suatu seri pelajaran, tentukan jauh
sebelumnya, bahan apa yang akan dipakai dan berapa lama pelajaran ini akan
berlangsung. Umumkan rencana saudara, kerjakan rencana itu dan jangan
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menyimpang daripadanya. Orang tidak akan merasa bosan dengan serangkaian
pelajaran jika direncanakan dengan baik, mempunyai makna bagi mereka dan
berakhir pada waktu tertentu.

7 Tuliskan dalam buku catatan saudara sebanyak mungkin manfaat dari suatu
seri pelajaran.

Menyusun Secara Teratur

Tujuan 5. Mengenali bagian-bagian utama suatu rencana pe/ajaran.

Marilah kita mempertimbangkan sebuah rencana yang cocok bagi pela-
jaran Alkitab yang sederhana. Rencana ini akan menolong saudara untuk
menyeberangkan fakta, memberi keterangan, dan menerapkan kebenaran
Alkitab yang disajikan.

Bagian permulaan suatu rencana pelajaran meliputi: pokok pelajaran,
bagian Alkitab, kebenaran inti, dan tujuan pelajaran. Pokok pelajaran adalah
judul sebuah pelajaran, pokok yang akan diajarkan. Bagian Alkitab harus
dipilih dengan saksama. Pilihlah sebuah pikiran yang lengkap dari sebuah
paragraf atau lebih yang menyatakan isi pelajaran. Ingatlah: bagian Alkitab
adalah dasar pelajaran. Semua bahan lain harus didasarkan atas ini dan dipakai
untuk menerangkan, melukiskan, atau menerapkan kebenaran.

Inti kebenaran adalah kebenaran pokok bagian Alkitab itu. Saudara harus
menguranginya rnenjadi satu atau dua kalimat singkat saja dan menuliskan-
nya sebagai bagian dari rencana pelajaran. Kemudian tuliskan tujuan pelajaran.
Tujuan itu harus selalu ada dalam pikiran saudara sementara menyiapkan dan
mengajarkan pelajaran. Ini akan menolong saudara untuk mencapai tujuan itu
sementara mengajar. Kemudian saudara dapat mempergunakannya untuk
melihat apakah tujuan itu sudah dicapai atau tidak.

8 Bagian permulaan suatu rencana pelajaran terutama berkenaan dengan
a) menetapkan fokus dan kerangka pelajaran.
b) memperkembangkan pelajaran.
c) menetapkan suasana pelajaran.

Setelah bagian permulaan ini, ada tiga pembagian utama: pendahuluan,
isi, dan penutup.



METODE MENGAJAR 211

1. Pendahuluan. Maksud pendahuluan pelajaran ialah menarik perhatian
kelas, menciptakan kesiapan untuk belajar, dan untuk memperkenalkan pokok
pelajaran. Pendahuluan boleh terdiri dari suatu ulangan, pertanyaan untuk di-
jawab oleh pelajaran, lukisan, atau konteks. Hal penting yang harus diingat
ialah apa pun yang saudara pergunakan harus berkaitan erat dengan isi
pelajaran.

2. Isi. Isi pelajaran terdiri dari fakta-fakta, keterangan, dan penerapan
bagian Alkitab itu. Bagian Alkitab harus diringkaskan. Ringkasan ini menjadi
bagian-bagian besar dari isi pelajaran. Lukisan, catatan mengenai interaksi guru-
murid, metode pengajaran, dan alat peraga dimasukkan dalam ringkasan pela-
jaran. Semua ini harus mendukung tujuan menyeluruh pelajaran dan menolong
mencapai tujuan pelajaran.

3. Penutup. Penutup biasanya terdiri dari penerapan kebenaran dalam inti
pelajaran. "Sekarang bagaimana?" adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh
penutup. Suatu himbauan yang kuat untuk bertindak dibuat di bagian penutup.
Pelajaran dapat berakhir dengan penerapan praktis yang timbul dari pelajaran,
tinjauan singkat mengenai pelajaran berikut, atau pekerjaan rumah yang harus
dikerjakan untuk pertemuan berikutnya.

9 Cocokkan bagian-bagian suatu rencana pelajaran (kanan) dengan penjelasan-
nya yang cocok (kiri) .

.... a Dasar sebuah pelajaran 1) Penutup
2) Pokok pelajaran
3) lsi
4) Tujuan pelajaran
5) Pendahuluan
6) Kebenaran inti
7) Bagian Alkitab

.... b Tujuan yang ingin dicapai pelajaran itu

.... c Fakta-fakta, keterangan, dan penerapan pela-
jaran

.... d Sarana untuk menarik perhatian kelas

.... e Kebenaran utama bagian Kitab Suci

f Himbauan kuat untuk bertindak

g Judul pelajaran
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MENYAMPAIKAN BERITA

Mengikuti Rencana

Tujuan 6. Menuliskan beberapa alasan mengapa penting untuk mengikuti
sebuah rencana pelajaran.

Ikutilah rencana pelajaran ketika mengajar. Apabila saudara mengik utinya,
pengajaran saudara tidak tergantung kepada inspirasi saat itu. Meskipun
demikian, suatu rencana pelajaran yang baik tidak akan mengikat atau mem-
batasi daya cipta yang logis yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Sebenarnya,
sebuah rencana yang baik meliputi kebebasan untuk memimpin, menerangkan,
dan melibatkan kelas dalam kegiatan belajar apabila guru menganggapnya tepat.
Lebih lanjut, rencana pelajaran menolong saudara untuk bergerak dengan penuh
keyakinan menuju tujuan pelajaran.

Ikutilah pendahuluan pelajaran yang telah direncanakan. Adakan kontak
dengan kelas, tariklah perhatian, bangkitkanlah minat dan majulah kepada
bagian besar. Lakukan semua ini dengan rencana yang telah ditentukan lebih
dulu dalam pendahuluan.

Pakailah metode mengajar, alat peraga, dan interaksi yang diminta dalam
perencanaan pelajaran. Doronglah keikutsertaan. Pimpinlah dalam kegiatan
belajar dengan melibatkan pendengar secara aktif. Berikanlah fakta-fakta;
tolonglah kelas untuk mencapai kesimpulan dan menerapkan pelajaran. Ingatlah
selalu akan tujuan pelajaran dan berusahalah untuk mencapainya. Ingatlah
bahwa rencana pelajaran bagi pelajaran bagaikan tepi bagi sungai. Itulah saluran
di mana bahan pelajaran mengalir menuju tujuan. Saluran menjadi kerangka
yang menolong menjaga arah pelajaran sehingga tujuannya dapat dicapai, Ren-
cana pelajaran jangan dilihat sebagai bendungan yang memblokir arus inspirasi.

Penting bagi saudara untuk menyelesaikan setiap pelajaran dan mem-
bawanya kepada penutup. Jika tidak mempunyai waktu untuk menyampaikan
semua bahan yang telah disiapkan, hilangkan beberapa dari bagian isi. Jangan
menghilangkan atau mempersingkat penutup. Pergunakan waktu yang diren-
canakan untuknya. Buatlah penerapan pelajaran dan himbauan untuk bertin-
dak dalam penutup. Ingatlah bahwa Roh Kudus selalu hadir untuk menolong
saudara. Dia menyanggupkan orang percaya untuk menghendaki dan
melakukan maksud Allah bagi kehidupan mereka (Filipi 2: 13). Bersandarlah
kepada-Nya!
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10 Dalam buku catatan saudara, tuliskan beberapa alasan mengapa penting
untuk mengikuti suatu rencana pelajaran.

Jadi Jelas dan Relevan

Tujuan 7. Mengenali pentingnya visualisasi dalam penyajian pelajaran.

Pancaindera adalah jalan masuk ke dalam pikiran. Pancaindera ini (mende-
ngar, melihat, meraba, merasa, dan mencium) adalah kelima cara yang berbeda
dengan mana kesan-kesan dipindahkan ke dalam kesadaran manusia. Melalui
pancaindera inilah kita berkomunikasi. Apalagi, sarjana-sarjana pendidikan telah
menemukan bahwa apabila bahan disajikan dengan memakai lebih dari satu cara,
lebih banyak akan diingat. Itulah sebabnya alat peraga dapat menolong menjadi-
kan bahan pelajaran yang abstrak lebih konkrit dan mudah dipelajari. Visualisasi
dan gambaran, apakah dengan gambar-gambar atau dengan kata-kata, akan
menolong para pelajar tetap mengingat hal-hal yang diajarkan lebih lama.

Pernahkah saudara mempertimbangkan metode mengajar Yesus? Ia ber-
bicara tentang hal-hal yang dapat dilihat orang: seorang penabur, perkawinan,
sebuah bait suci, seorang anak kecil, sekeping perak, burung-burung, bunga
bakung, angin, uang seorang janda, anggur, nelayan, lembu, pintu gerbang,
dan tuaian. Setiap situasi pengajaran menyarankan sesuatu yang dapat saudara
pakai untuk melukiskan kebenaran. Rencanakanlah untuk mempergunakan
gambar-gambar, bagan, peta, model, papan tulis, poster, dan benda apa saja
untuk memperkaya penyajian saudara. Saudara harus mempergunakan bahan
audio-visual juga, jika tersedia. Dapatkah saudara membayangkan betapa
efektifnya suatu pelajaran apabila seorang murid dapat mendengar, melihat,
dan menjamah hal-hal yang mengajarkan satu kebenaran?

11 Dari apa yang telah kita lihat dalam alinea-alinea di atas tentang seluk beluk
belajar, kita menyimpulkan bahwa
a) orang akan belajar secara terbaik dengan mendengar dan melihat karena

dengan demikian kita menyamarkan tugas belajar itu sehingga mereka dapat
menikmati pengalaman itu.

b) cara yang paling efektif untuk memajukan belajar ialah dengan melibatkan
sebanyak mungkin pancaindera pelajar dalam proses belajar.

c) alasan mengapa buku pelajaran tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik
ialah karena mereka tidak berisi cukup banyak gambar.

Pakailah bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa merupakan jembatan an-
tara pengetahuan saudara dengan keperluan murid. Pakailah kata-kata yang
sederhana. Sederhanakan ide yang rumit dan sukar. Uraikan kata-kata baru
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dengan lukisan. Mulailah dengan hal-hal yang diketahui dan tidak asing dan
pimpinlah ke hal-hal yang tidak diketahui dan masih asing. Pertimbangkan
betapa jernihnya kilauan air apabila sinar menyinarinya. Akan tetapi kadang-
kadang air juga keruh dan berisi endapan-endapan sehingga kehilangan kejer-
nihannya. Apabila hal ini terjadi, air itu harus disaring. Dalam cara yang sama
saudara perlu menyaring konsep dan ide-ide melalui pikiran saudara sehingga
menjadi sangat jelas dalam pikiran dan perkataan saudara. Dengan begitu,
bahasa saudara akan menjadi jelas dan saudara dapat berkomunikasi dengan
efektif.

Yesus memakai bahasa yang jelas, sederhana, dan terus terang. Salah satu
contoh ialah, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat
kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum
Taurat dan kitab para nabi" (Matius 7:12). Ketika ditanya "Siapakah
sesamaku?" Yesus menceritakan sebuah kisah yang melukiskan dengan jelas
jawabannya (Lukas 10:25-37). Yesus berbicara sesuai dengan tingkat penger-
tian orang. Ia mempergunakan gambaran kelahiran seorang bayi ketika menga-
jar tentang kelahiran rohani. Ia minta minum di sumur Yakub dan berbicara
tentang air hidup. Burung dan bunga bakung berbicara mengenai pemeliharaan
Allah. Sebuah ladang gandum yang sedia dituai menggambarkan keperluan
manusia, yang menantikan kabar baik (Yohanes 4:35). Dengan leluasa Dia
mempergunakan bahasa yang melukiskan: perumpamaan (Matius 13:34), kiasan
(Matius 23:37), metafora (Lukas 13:32), dan alegori (Yohanes l5:1-1O).
Bahasanya tidak samar-samar dan umum. Sebaliknya, Dia langsung kepada
persoalan, dengan menanyakan pertanyaan khusus (Matius 22:41·46) dan
memberi jawaban yang tepat (Matius 22:34-40). Dia memberikan janji-janji yang
tepat (Matius 24:2) dan membuat permintaan dengan tegas (Matius 11):37-39).

11 Lingkarilah huruf di depan contoh di bawah ini di mana murid akan bela-
jar lebih banyak.
a) Guru menerangkan strategi penginjilan Paulus, membuat peta mengenai per-

jalanannya di papan tulis dan menunjukkan gambar kota-kota di mana
Paulus mendirikan gereja-gereja.

b) Guru berbicara mengenai perjalanan Paulus, dengan memberikan banyak
fakta dan angka. Ia tidak mempergunakan grafik dalam pembicaraannya.

c) Seorang guru dengan tepat menelusuri peta perjalanan Paulus tetapi tidak
memberikan banyak keterangan tentang seluk beluk perjalanan.
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13 Menerangkan mengapa contoh a) dalam pertanyaan 12adalah metode yang
paling efektif untuk menyajikan pelajaran.

Memberitahu dan Berinteraksi

Tujuan 8. Mengenali berbagai macam metode pengajaran.

Mungkin saudara pernah duduk dalam kelas seorang guru yang sangat
cakap. Pastilah saudara sangat terkesan oleh berbagai cara yang dipergunakan
untuk menyajikan pelajaran dan cara orang menanggapi metodenya. Jangan
tawar hati, karena saudara juga dapat mempergunakan berbagai macam metode
mengajar yang akan memperbesar kemampuan saudara untuk mengajar dengan
efektif. Marilah kita mempertimbangkan beberapa metode mengajar ini.

1.Metode kuliah. Guru yang mempergunakan metode
kuliah, hanya menceritakan, menerangkan, dan
menerapkan pelajaran sementara murid mendengar.
Metode ini banyak dipergunakan. Inilah suatu cara efektif
untuk memperkenalkan keterangan baru dan mencakup
banyak hal dalam waktu yang singkat. Akan tetapi,
diperlukan persiapan yang rajin dan kemampuan yang
besar untuk memberi kuliah yang panjang dan memelihara
suasana belajar. Untuk memperoleh hasil yang paling baik,
metode kuliah harus dipergunakan dalam hubungan
dengan berbagai macam metode lainnya. Dengan alat
peraga yang baik dan sekali-sekali interaksidari para siswa,
metode ini dapat memperoleh hasil yang baik.

2. Bercerita. Apa yang terjadi dengan saudara apabila
seseorang berkata, "Teringat saya sebuah cerita"?
Bercerita adalah suatu metode efektif untuk
berkomunikasi. Cerita memang menangkap perhatian,
menimbulkan rasa ingin tahu, dan menarik emosi. Cerita
dapat dipergunakan untuk pendahuluan, lukisan, atau
penerapan kebenaran. Apabila saudara bercerita, pastikan
bahwa saudara mengetahui cerita itu dengan benar,
melihatnya dengan jelas, dan merasakannya juga. Jika

o
0"04-00/
o
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dipergunakan dengan patut, teknik ini dapat menjadi
metode efektif untuk berkomunikasi.

3. Metode tanya-jawab. Sering kali Yesus
mempergunakan metode tanya-jawab. "Apa katamu,
siapakah Aku ini?" "Apa yang kaukehendaki?" "Apa
pikirmu?" adalah sebagian dari pertanyaan yang diajukan-
Nya. Pertanyaan harus jelas dan khusus. Pertanyaan
biasanya diajukan oleh guru. Kelas harus mengerti dan
dapat menjawab pertanyaan yang diajukan itu. Metode
ini melibatkan anggota kelas untuk ikut memberi reaksi
dengan kebenaran yang disajikan. Pertemuan itu akan
lebih berarti bagi para murid apabila mereka ditantang un-
tuk membuat kesimpulan sendiri.

4. Kelompok diskusi. Suatu diskusi ialah pertukaran
informasi, ide, dan pendapat oleh suatu kelompok. Guru
memimpin diskusi, menolong melibatkan sebanyak
mungkin anggota kelompok, dan mengarahkan kelas pada
suatu keputusan tertentu atau kesimpulan. Diskusi kelas
sangat bermanfaat karena mengundang pernyataan bebas,
mengizinkan adanya interaksi antara para anggota, dan
menggerakkan mereka untuk mencari dan
mengungkapkan kebenaran bagi diri mereka sendiri.
Namun demikian, agar berhasil mencapai tujuan, jumlah
orang yang mengambil bagian, jangan lebih dari sepuluh
atau dua belas orang. Metode ini dipergunakan dengan
sangat berhasil oleh sejumlah besar guru.

5. Kelompok "Buzz", Untuk kelas-kelas yang terlalu
besar untuk diskusi biasa (lebih dari dua belas) saudara
dapat membagi kelas menjadi kelompok "buzz", Setiap
kelompok harus mempunyai seorang pemimpin untuk
memimpin diskusi dan tiap kelompok jangan lebih dari
sepuluh orang. Mintalah seorang dalam tiap kelompok un-
tuk memimpin diskusi. Berikan kepada mereka pertanyaan
atau masalah yang akan dibicarakan oleh kelompoknya.
Kemudian berpindah dari satu kelompok ke kelompok



METODE MENGAJAR 217

lainnya sementara masing-masing kelompok membahas
pertanyaan atau masalah yang ditentukan itu. Pada saat 00 0
tertentu kumpulkan semua kelompok itu dan biarlah setiap 0
pemimpin kelompok melaporkan apa yang telah 0 0 000-=9
ditemukan oleh kelompoknya kepada seluruh kelas. Ser- 0g 000
ing kali diskusi mengenai kesimpulan kelompok itu sangat 0 0 000'3:>
menolong dan membangkitkan minat tambahan. Pada 0 000 ~\...
akhirnya saudara harus meringkaskan penemuan- 000 000 ~
penemuan itu dan memimpin kelas pada suatu kesimpulan. 0 0

Tentu saja masih banyak metode mengajar lainnya, termasuk proyek,
karya-wisata, resitasi (recitation), pekerjaan tangan, dan karya tulis. Kita telah
membatasi pembicaraan ini kepada beberapa metode mengajar utama yang telah
dipergunakan dengan berhasil. Saudara dapat mempergunakan semua ini un-
tuk memberi variasi kepada pendekatan. Pakailah teknik yang terbukti paling
baik untuk komunikasi yang berhasil dalam pelayanan mengajar saudara.

Inilah suatu pesan penting tentang mengajar: Ingatlah bahwa jam kelas
adalah untuk mengajar bukan untuk berkhotbah. Peranan utama seorang guru
ialah memimpin kelas dalam suatu pengalaman belajar. Anggaplah diri saudara
seorang yang memudahkan proses belajar. Saudara berada di kelas untuk
menolong murid mencari pengetahuan. Sebagaimana suatu tim eksplorasi
memerlukan seorang pandu ketika memasuki daerah yang tak dikenal, demikian
pula anggota kelas saudara memerlukan seorang penunjuk jalan dalam usaha
mereka mencari pengetahuan. Dengan demikian, seorang guru bukan saja
seorang yang memberitahu, tetapi juga pencari; bukan saja seorang pemberi
kuliah, tetapi juga pelajar; bukan saja memberi jawaban, tetapi juga men-
carinya. Ketika saudara mengajar, pimpinlah murid-murid saudara menjadi
orang yang dapat belajar sendiri. Sebagai seorang guru itulah hadiah terbesar
yang dapat saudara berikan. Peribahasa kuno mengatakan "Berilah kepada
seseorang seekor ikan dan dia menghabiskannya untuk sehari, ajarkan
kepadanya memancing maka dia akan makan untuk seumur hidupnya."

Ingatlah bahwa jam kelas adalah
untuk mengajar bukan untuk berkhotbah.



218 BERKHOTBAH DAN MENGAJAR

14 Tuliskan nomor setiap mengajar di depan paragraf yang menguraikannya.
1) Kelompok "buzz"
2) Bercerita
3) Kelompok diskusi
4) Tanya-jawab
5) Kuliah

.... a Yonatan menceritakan kepada kelasnya kisah Yunus, dan menerangkan
keadaannya serta menerapkan kebenaran mengenai tanggung jawab
seorang untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya.

.... b Yusak memperkenalkan suatu prinsip alkitabiah dan memimpin kelom-
pok (kira-kira sepuluh) untuk membahas beberapa hal penting. Dengan
hati-hati tetapi pasti dia memimpin semua yang hadir unt.uk ikut
mengambil bagian dan mendorong pembicaraan bebas dan interaksi
sementara murid-murid itu mencari dan mengungkapkan kebenaran bagi
diri mereka sendiri.

.... c Andre memulai kelasnya dengan mencantumkan beberapa pertanyaan
di papan tulis. Dia beralih dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikut-
nya dan meminta anggota kelas memberi pemecahan, jawaban, dan
kesimpulan .

.... d "Saya teringat akan penulisan tentang seorang kaya yang mengenakan
pakaian lenan halus dan berjubah ungu, yang hidup bermewah-mewahan
setiap hari," kata guru.

.... e Maria memulai pelajarannya dengan bagian Alkitab dan kemudian
menceritakan suatu pengalaman yang berkiatan supaya
memperkenalkan, menerangkan, dan menerapkan kebenaran Alkitab itu.

.... f Piet membagi kelas dalam beberapa kelompok, memberi setiap kelom-
pok pertanyaan untuk dibahas dan berpindah dari satu kelompok ke
kelompok lainnya untuk mendorong keikutsertaan setiap anggota.

Mengajar untuk Tujuan

Tujuan 9. Menerangkan pentingnya menghubungkan kebenaran pelajaran
dengan kehidupan praktis sehari-hari.

Saudara harus tiba pada penutup setiap pelajaran dan menghimbau un-
tuk tindakan yang ditentukan oleh tujuan pelajaran. Baik tujuan pelajaran
jangka panjang maupun tujuan perorangan membentuk latar belakang setiap
pelajaran. Ini benar tentang persiapan dan penyajian pelajaran. Penutup setiap
pelajaran harus membawa saudara kepada pemenuhan tujuan pelajaran dan
menggerakkan saudara makin dekat kepada tujuan jangka panjang yang umum.
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Tinjau kembali apa yang dilakukan dalam kelas itu setelah diselesaikan untuk
mengetahui apakah saudara sudah mencapai tujuan pelajaran.

Penerapan kebenaran pelajaran harus bersifat praktis. Hubungkanlah pene-
rapan itu kepada kehidupan sehari-hari yang dihadapi kelas. Kebenaran yang sau-
dara ajarkan akan membebaskan, menerangi pikiran, menghasilkan pertumbuhan
rohani, menantang kepada penyerahan yang lebih dalam, dan memper kembang-
kan citra Kristus. Tetapi terutama, ingatlah bahwa untuk menjadi efektif, kebe-
naran yang saudara ajarkan harus diterapkan. Yesus menerapkan kebenaran ke-
pada para pendengar-Nya, ketika Dia mengatakan bahwa mereka yang mendengar
dan mempertimbangkan kata-kata-Nya bagaikan orang bijak yang membangun
rumahnya di atas batu karang. Sebaliknya mereka yang tidak menerapkan kebe-
naran dalam kehidupannya adalah seperti orang bodoh yang membangun rumah-
nya di atas pasir. Karena itu jangan memimpin murid-murid saudara kepada
tahap tindakan, kemudian menutup pelajaran. Sebaliknya pimpinlah mereka
untuk bertindak atas kebenaran yang diterimanya sehingga mereka menjadi
pelaku-pelaku Firman dan bukannya pendengar saja (Yakobus 1:22).

15 Dalam buku catatan saudara terangkan mengapa penting untuk menghu-
bungkan kebenaran pelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

YESUS, TELADAN KITA

Tujuan 10. Memilih pernyataan yang menunjukkan mengapa Yesus adalah
seorang guru besar yang sangat ejektif.

Yesus adalah guru agung. Tidak ada seorang cendekiawan pun yang me-
nyangkal kenyataan ini. Sebagian dari kebesaran-Nya sebagai guru terletak pada
kata-kata yang diucapkan-Nya. Kata-kata ini adalah kata-kata Taurat dan para
nabi. Ia juga mengucapkan kata-kata yang didengar-Nya dari Bapa-Nya. Kata-
kata-Nya penuh wibawa yang menakjubkan orang banyak itu (Matius 7:28).

Bagian lain dari kebesaran-Nya sebagai guru terletak pada metode-Nya. Ia
mempergunakan setiap cara dan metode yang mungkin untuk mengajar kebenar-
an-kebenaran yang sangat ingin didengar orang banyak dengan kata-kata yang
sederhana. Ia seorang pencerita ulung. Cerita-Nya mengenai Seorang Samaria
yang Murah Hati dan Anak Terhilang tidak ada bandingnya dalam keindahan,
kesederhanaan, dan kebenarannya. Pelajaran dalam setiap cerita-Nya demikian
terang sehingga hanya orang yang sengaja menutup pikiran tidak menerimanya.

Kita menyimpulkan bahwa kemampuan-Nya sebagai seorang guru bahkan
lebih besar jika kita melihat siapa yang diajar. Agaknya Dia dengan sengaja
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memilih orang yang kurang berpengetahuan untuk murid-murid-Nya. Tak
seorang pun dari kedua belas itu yang mempunyai pendidikan yang lebih dari
biasa. Mereka lemah dan sangat manusiawi. Tetapi Dia mengajar mereka. Dan
apa yang telah mereka pelajari, mereka ajarkan kepada orang lain. Dan bunga
api yang disulut-Nya dalam bejana yang kecil dan lemah ini telah berkembang
menjadi api yang berkobar dan menyebar, yang mengubahkan dunia dengan
kehangatan dan terang kasih kekal ini.

Tiap-tiap alasan bagi kebesaran Yesus sebagai seorang guru, menjadi suatu
teladan untuk kita. Firman Allah adalah sumber kebenaran dan wewenang.
Efektivitas ajaran kita terletak pada kesediaan kita untuk mempergunakan
bahasa yang sederhana, tetapi penuh dengan kebenaran. Dan keberhasilan
ajaran kita terletak pada kemampuan untuk mengajar orang lain yang akan
mengajar orang lain juga.

Ketika saudara menentukan tujuan, mengumpulkan, menyusun, dan
menyiapkan bahan serta menyampaikan berita dengan kepastian dan keyakinan,
saudara akan melihat hasil-hasil yang pasti. Tetapi dalam waktu persiapan itu
ingatlah selalu: Roh Kuduslah yang mengambil kebenaran itu dan menerangkan-
nya dalam hati manusia. Metode saudara mungkin direncanakan dengan in-
dah, tetapi sebelum metode itu dihembusi dengan kehidupan rohani oleh Roh
Kudus. itu hanya merupakan usaha saudara yang terbaik. Terutama sekali, ber-
doalah agar Roh Allah mengurapi saudara dalam pelayanan dan menolong
saudara melayani keperluan jemaat saudara. Dipenuhi dengan Roh-Nya. saudara
akan melayani dengan kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan sendiri. Dan
orang akan menanggapi, bertumbuh dalam iman, dan memenangkan orang lain.
Dan pekerjaan Tuhan akan maju.

16 Lingkarilah huruf depan setiap kalimat yang dengan BENAR menunjuk-
kan mengapa Yesus merupakan Guru Agung yang efektif.
a Yesus mendasarkan ajaran-Nya atas tradisi yang sudah lama dan yang diakui

setiap orang.
b Guru Agung mempunyai kemampuan untuk mengilhami pengikut-pengikut-

Nya dengan visi dan penyerahan sehingga mereka juga menjadi guru-guru.
c Pelajaran Yesus, yang ditandai oleh kuasa, didasarkan atas Firman Allah.
d Metode mengajar yang dipergunakan Yesus mencakup perumpamaan, yang

sukar dimengerti, dan menantang banyak pemikir besar untuk merenungkan
kedalaman kebenaran-Nya supaya menemukan maksud-Nya.

e Yesus mempergunakan bahasa lukisan yang sederhana untuk menyampaikan
kebenaran kepada pendengar-pendengar-Nya.
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Lingkarilah huruf di depan jawaban yang terbaik.

1 Salah satu alasan utama untuk menentukan tujuan yang realistis dan khusus
ialah
a) memberikan kepada para siswa gambaran mengenai sifat bahan yang akan

dipelajarinya.
b) menetapkan kerangka atau batas-batas yang menentukan kegiatan menga-

jar guru.
c) memungkinkan guru untuk memenuhi keperluan jemaat melalui ajaran yang

berdasarkan Alkitab.

2 Suatu contoh tujuan umum yang berjangka panjang dari pengajaran Kristen
ialah
a) melihat orang menjadi pemenang jiwa dan menyerahkan diri secara penuh

bagi pelayanan Kristen.
b) keinginan untuk melihat bagaimana prinsip Alkitab dikaitkan dengan

kehidupan Kristen.
c) agar pelajar dapat menyerahkan diri kepada Kristus sebagai hasil pelajaran

ini.
d) semua yang di atas.

3 Seorang guru yang penuh perhatian, kemungkinan besar adalah orang yang
memikirkan untuk memenuhi
a) tujuan organisasi di mana dia menjadi anggota.
b) keperluan perorangan dan juga keperluan kelompok secara keseluruhan.
c) persyaratan untuk profesi mengajar: mengajarkan pelajaran yang seimbang

dan disusun dengan saksama.

4 Sangat penting bagi kita untuk mempunyai tujuan yang berdasarkan Alkitab
karena
a) Alkitab dihormati oleh semua orang sebagai buku suci yang berwibawa dan

harus menjadi pola hidup untuk mereka.
b) tujuan macam ini memberikan kepada para murid dorongan yang diperlukan

untuk berhasil.
c) susunan bahan dalam Alkitab adalah sedemikian rupa sehingga membantu

proses belajar.
d) tujuan demikian didasari wewenang Firman Allah, karena itu sesuai dengan

apa yang dikehendaki Allah bagi kita.
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5 Apabila kita dengan saksama merencanakan suatu seri pelajaran, ini berarti
bahwa kita
a) bermaksud untuk menyajikan suatu penyelidikan yang mendalam tentang

suatu pokok.
b) mempunyai rencana yang akan kita kerjakan dan meneruskannya.
c) telah merencanakan, menyusun, dan mengatur bahan untuk memenuhi

keperluan rohani jemaat kita.
d) mempunyai semua faktor di atas itu dalam pikiran: a), b), dan c).
e) hanya memperhatikan faktor-faktor yang disebutkan dalam a) dan b) di atas.

6 Pentingnya rencana pelajaran terletak dalam kemampuan gur II untuk
mempergunakannya sebagai
a) susunan pengajaran yang membatasi dia agar tidak terlalu kreatif semen-

tara mengajar kelasnya.
b) rencana bertindak atau strategi untuk mencapai tujuan pelajaran.
c) sarana yang memberitahukan dia bagaimana mengatur persiapan pekerjaan-

nya untuk minggu itu.

7 Bagian dari suatu pelajaran yang secara khusus dirancang untuk
menghasilkan tanggapan dari para pendengar ialah
a) inti kebenaran.
b) tujuan pelajaran.
c) penutup.

8 Sebagai tambahan bagi maksud utamanya untuk memenuhi tujuan, rencana
pelajaran mempunyai nilai yang tinggi karena
a) menolong mengkoordinasi metode mengajar, alat peraga, dan interaksi,

supaya dapat menyumbang kepada pencapaian tujuan.
b) berlaku sebagai rel tempat pelajaran itu berjalan. Ini memungkinkan guru

untuk maju selangkah demi selangkah dalam membangun pengalaman bela-
jar yang bermakna untuk para murid.

c) dengan susunan ini, seorang akan tetap menuruti rencana sementara ia
mengajar dan kemudian menerima bantuan sementara ia menilai apa yang
telah dilakukan.

d) semua yang di atas: a), b), dan c).
e) hanya a) dan b) di atas.
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9 Guru harus ingat bahwa mengajar bukanlah berkhotbah;
a) karena itu, guru harus memandang peranannya sebagai seorang yang ber-

wibawa, yang memberikan informasi dan menjaga agar semua muridnya
bergantung kepada pengetahuannya.

b) karena itu, dia harus memandang dirinya sebagai koordinator pengalaman
belajar sementara ia mengajar murid untuk berpikir bagi diri mereka sendiri.

c) meskipun demikian, ia mempunyai pe/ajaran untuk diajarkan. Dengan
demikian, ia harus mendesak untuk memberikan pelajaran itu dan menguasai
pikiran murid-muridnya sehingga pendapat mereka sesuai dengan
pandangannya.

10 Cocokkan berbagai metode mengajar (kanan) dengan uraiannya yang tepat
(kiri)

.... a Ditandai oleh pertukaran pikiran secara bebas
dan interaksi sementara murid-murid mencari
kebenaran untuk diri mereka sendiri.

.... b Mengutarakan sebuah cerita atau pengalaman
dengan tujuan untuk pendahuluan, lukisan, atau
penerapan kebenaran.

.... c Metode yang memakai pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan kepada para murid untuk men-
dorong mereka ikut mengambil bagian.

.... d Metode yang berusaha untuk membagi sejumlah
besar murid dalam kelompok-kelompok yang
lebih kecil. Masing-masing mempunyai pemim-
pin yang mendorong diskusi dan melaporkan
kesimpulannya kepada kelompok yang besar .

.... e Metode ini dipergunakan untuk memperkenal-
kan sejumlah besar informasi dalam waktu sing-
kat. Guru bercerita, menerangkan, dan mene-
rapkan bahan pelajaran.

1) Metode tanya ja-
wab

2) Kelompok "buzz"
3) Metode kuliah
4) Diskusi
5) Bercerita
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 a 7) Bagian Alkitab.
b 4) Tujuan pelajaran.
c 3) Isi.
d 5) Pendahuluan.
e 6) Inti kebenaran.
f 1) Penutup.
g 2) Pokok pelajaran.

1 Jawaban saudara sendiri. Saya percaya bahwa gereja itu tidak mempunyai
tujuan atau maksud keberadaannya. Tanpa visi dan tujuan yang nyata, gere-
ja ini hanya menyelenggarakan kebaktian-kebaktian. Dapat dikatakan
bahwa gereja itu mengadakan kebaktian untuk melewatkan waktu saja dan
ini telah menjadi tujuannya. Yang menyedihkan ialah bahwa tanpa tujuan
setiap gereja dapat merosot kepada keadaan ini, dan statistik menunjuk-
kan bahwa banyak gereja memang demikian.

10 Bandingkan jawaban saudara dengan diskusi dalam pelajaran.

2 b) harus peka dan berdoa mengenai keperluan-keperluan ini ..

11 b) cara yang paling efektif untuk memajukan belajar ialah dengan
melibatkan sebanyak mungkin pancaindera pelajar dalam proses belajar.

3 c) tujuan yang jelas menolong saudara menentukan isi dan apa yang hen-
dak ditekankan dalam pengajaran saudara.

12 a) Guru menerangkan strategi penginjilan Paulus .

4 a Benar.
b Benar.
eSaIah.
d Benar.

13 Jawaban saudara harus memperhatikan bahwa contoh a) harus merupakan
metode yang paling efektif karena menyajikan bahan, baik melalui
pendengaran maupun penglihatan, sedangkan yang lain memusatkan hanya
pada satu indera saja.

5 Jawaban saudara sendiri. Alkitab sangat berarti sebagai sumber isi ajaran
karena menyatakan kehendak Allah bagi umat-Nya. Ialah peraturan hidup
dan kelakuan. Ia menceritakan kepada kita apa yang dapat kita ketahui
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tentang Allah, manusia, dosa, alam semesta, kehidupan, dan peristiwa yang
akan datang. Tidak ada sumber lain yang begitu berlimpah mengenai
kebenaran yang dinyatakan. Dalam Alkitab Tuhan berbicara kepada kita
dengan cara-cara yang dapat kita mengerti dan taat. Dan hanya jalan-Nya
saja yang memimpin kepada kehidupan kekal.

14 a 5) Kuliah.
b 3) Kelompok diskusi.
c 4) Tanya-jawab.
d 2) Bercerita.
e 2) Bercerita.
f 1) Kelompok "buzz".

6 b) pengalaman ini menolong saudara untuk menerangkan kebenaran pela-
jaran ...

15 Jawaban saudara sendiri. Kebenaran Allah dapat menjadi sungguh-sungguh
efektif dan bermakna hanya kalau diterapkan. Kita dilindungi terhadap
serangan Iblis, didorong dalam perjalanan Kristen, diilhami oleh contoh-
contoh orang lain, dan ditantang untuk menjadi orang Kristen yang ter-
baik bila kita melihat hasil kebenaran yang diterapkan. Jika kebenaran tidak
diterapkan, jemaat kita cenderung memandangnya sebagai teori saja.
Jangan mengabaikan aspek penerapan dalam pelajaran saudara. Terapkan
kebenaran dan capailah tujuan yang saudara tetapkan, dan saudara akan
melihat bahwa jemaat saudara bertumbuh dan berkembang dan dewasa
dalam Roh.

7 Mungkin saudara telah daftarkan (susunan terserah)
a Mengizinkan penelaahan mendalam tentang suatu pokok.
b Mudah memberikan tugas kepada murid.
c Menjadikan keterlibatan murid lebih mudah.
d Memusatkan perhatian kepada tujuan pertumbuhan rohani kelompok.
e Menciptakan perhatian karena menunggu apa yang akan datang.
f Menolong menghasilkan perkembangan konsisten dalam pengetahuan,

nilai, dan kelakuan rohani.

16 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Salah.
e Benar.

8 a) menetapkan fokus dan kerangka pelajaran.


