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Abstrak

Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah kegiatan politis yang dilakukan
secara bersama-sama oleh para peziarah (umat) dalam waktu tertentu yang
secara sengaja memberi perhatian pada kegiatan Allah di masa kini, pada
Cerita Komunitas Kristen, dan Visi Kerajaan Allah. Yang dimaksud sebagai
kegiatan politis adalah bentuk intervensi yang dilakukan secara sengaja dan
sistematis dalam kehidupan manusia untuk memengaruhi cara peserta didik
menjalani kehidupan berdasarkan iman Kristen. Berangkat dari pemahaman
itu, maka GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menerbitkan bahan ajar bagi
Sekolah Minggu yaitu buku Sahabat Anak. Sebagai bahan ajar, pemahaman
PAK itu dijabarkan dalam kurikulum dengan memerhatikan visi GKI S1/1/
Jawa Tengah , Alkitab, perkembangan anak. Kurikulum itu dijabarkan dalam
bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam bahan ajar
Sahabat Anak, PAK untuk anak usia dini diwujudkan dalam bahan ajar kelas
TK. Sekalipun tidak terdapat bahan khusus bagi anak usia dini, tetapi bahan
ini cukup mewadahi bagi terwujudnya PAK anak usia dini.
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PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Kristen dan Tujuannya

Thomas H. Groome
, seorang pakar Pendidikan Agama Kristen (selanjutnya

disebut dengan PAK) mengatakan bahwa hakekat pendidikan agama Kristen adalah

kegiatan politis yang dilakukan secara bersama-sama oleh para peziarah (umat)

dalam waktu tertentu yang secara sengaja memberi perhatian pada kegiatan Allah di

masa kini, pada Cerita Komunitas Kristen, dan Visi Kerajaan Allah (Groome, 2010).

Dari definisi itu, Thomas H. Groome menyatakan bahwa tujuan PAK adalah untuk

memampukan orang-orang hidup sebagai orang Kristen, yakni hidup sesuai iman

Kristen. Hidup sesuai iman Kristen adalah hidup yang sesuai dengan kehendak

Allah dimana la menyatakan misi kerajaan Allah.




