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Apakah semua berjalan dengan baik hari ini? Bukankah ini mudah? Apakah 

Anda akan melakukannya saat mengajar? Apakah Anda menyukai ide ini? 

Apakah Anda siap untuk mencobanya sendiri? Apakah Anda akan berlatih? 
 

Saya menerima tanggapan berikut terhadap tulisan ‘Ajarkan Cara Melakukannya’(Buletin 

KP Januari 2014): ‘Terima kasih banyak telah membagikan satu lagi tulisan yang sangat 

menolong. Tampaknya tulisan ini juga sangat berguna bagi pengkhotbah, pengajar, atau 

bahkan orangtua (dan juga pemimpin secara umum)’. 

 

 

 

Silakan mencoba berlatih 
mengubah pertanyaan tertutup 
menjadi pertanyaan terbuka. 
Kirimkan pertanyaan-pertanyaan 
terbuka Anda agar kami dapat 
 meneruskan ide-ide Anda                 
.            kepada orang lain. 

 
    

Sumber: Jennifer Cuthbertson, Koordinator Pengembangan Pelatih Langham Partnership Internasional  
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Satu bagian penting dalam 
mengajar yang baik adalah belajar 
mengajukan pertanyaan ‘terbuka’ 

Apa yang dimaksud dengan pertanyaan 

‘terbuka’? Pertanyaan terbuka meminta 

jawaban yang terdiri dari lebih dari satu kata. 

Pertanyaan ini mengungkapkan bahwa, ‘Apa 

yang Anda ketahui, pikirkan, dan rasakan 

tentang pokok pembicaraan kita sangat 

penting. Kami ingin mendengar Anda. Kami 

dapat belajar dari Anda’.Sebuah pertanyaan 

‘terbuka’ membuka pintu untuk berinteraksi 

dengan orang lain di manapun kita berada: di 

rumah, gereja, perkumpulan sosial, dan 

terutama di dalam kelas. 

Pertanyaan ‘tertutup’ menutup pintu 

terhadap pikiran dan perasaan orang lain. 

Pertanyaan ini mengungkapkan bahwa, ‘Kita 

tidak mempunyai waktu. Kita harus 

melanjutkan ke bagian berikut.’ Pertanyaan ini 

dapat mengungkapkan bahwa, ‘Apa yang 

saya katakan lebih penting daripada yang 

Anda katakan.’ 

Ketika seorang pengajar menanyakan, ‘Apakah semua sudah mengerti?’ Biasanya kita mendengar jawaban, ‘Ya’. 

Kita tidak mendengar respons dari orang yang tidak mengerti dan yang tidak menjawab. Ini adalah pertanyaan 

‘tertutup’, pintu yang tertutup.  

Sebaiknya pengajar menanyakan ‘Bagian mana yang Anda belum paham?’ Atau ‘Bagian mana dari pelajaran ini 

yang perlu saya ulas bersama Anda?’ Dengan demikian, pengajar membuka pintu untuk jawaban yang lengkap dan 

pengertian yang lebih baik. 

Pertanyaan terbuka menolong kita mengevaluasi berapa baik pengajaran kita. Mungkin pengajaran kita tidak jelas 

atau terlalu cepat. Pertanyaan terbuka juga menolong kita mengevaluasi berapa baik peserta memahami pengajaran 

yang kita berikan. Mungkin kita perlu mengulas pelajaran yang lain sebelum kita melanjutkan ke yang baru.  



 

Kegiatan Kelompok Pengkhotbah 

Pertemuan KP Jakarta Seruni bersama KP Jakarta 
 

Pak Ayub dan Pak Hamdani dari KP Jakarta menginformasikan bahwa 
tanggal 22 September 2014 mereka mengadakan KP Gabungan bersama 
KP Jakarta Seruni yang baru saja terbentuk dari Pelatihan Nasional yang 
berlangsung 18-21 Agustus 2014. 
 
Pertemuan ini dibuka dengan menyepakati agenda dalam starter kit KP 
yg dipimpin Pak Rusdi kemudian dilanjutkan diskusi firman Tuhan dari 
Matius 20:1-16. Diskusi berlangsung hangat dan dinamis disertai 
pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi untuk saling melengkapi. 
 
Foto: 

Pak Rusdi (koordinator KP Jakarta Seruni), Pak Ayub, Ibu Yani; Pak Hamdani , Pak Hockey, Pak Rompu dan Pdt. Lee Salim. 
 
 

Berita KP yang diterima Tim KP melalui SMS pada 2 September 2014: 
 
KP GTM Jemaat Tabone - Klasis Polewali: Puji TUHAN,  kami KP Tabone terus jalan, kemarin Minggu kami pertemuan ke 
lima tapi tidak sempat ambil foto. Dari 2 orang utusan Pelatihan Langham 1, kini anggota KP Tabone sudah 9 orang. 
Sebagian besar sudah RB Pribadi di rumah, dan setiap hari Minggu lakukan RB Kelompok di gereja.  
 
KP GMIT Sasando Rote: Sasando Rote baru jalan hari Minggu ini.  
 
KP GKE Efrata Sababila, Kalimantan Tengah: Kami berdua sudah berjalan, berlanjut setiap hari Sabtu pukul 13.00. 
 
KP Gereja Batu Hidup, Tangerang: Puji Tuhan, dari 3 orang yang ikut Pelatihan Langham 1, sekarang sudah ada 10 orang,  
7 orang adalah jemaat calon ketua Komses. Nanti fotonya menyusul. 
 
KP BNKP Nias Bersaudara: Shalom, KP Nias Bersaudara pertemuan pertama dilaksanakan Sabtu 6 September 2014, 
mohon kami didoakan. 
 
KP Depok dan sekitarnya: KP Hamba Tuhan sudah mulai 27 Agustus 2014, pertemuan berikutnya 5 September 2014, 
jumlah peserta 5 (lima) orang. 
 
KP GMIT Kupang_1: Terimakasih buat perhatiannya. Sesuai jadwal kami baru besok bertemu, 3 September 2014. TUHAN 
selalu menuntun kita semua. Akan praktekan SEJEVAN. 
 
KP GMIT Kupang_2: KP kami baru jalan minggu depan, minggu ini banyak yang sakit. Foto pasti dikirim. 
 
KP GKI di Tanah Papua:  Shalom. Kami KP Sorong rencana ketemu sore ini di rumah Kak Engel, bahas Lukas 15:8-10, 
nanti kalau sudah ketemuan akan difoto dan foto dikirim 
 
KP GKI Depok: Sekilas info, semangat virus SEJEVAN mulai diteruskan di kegiatan PA Penatua dan persiapan Pelayan 
Firman, juga diteruskan di pembinaan atas warga binaan Lapas Pondok Rajeg Cibinong dan dalam kelompok PA keluarga 
jemaat. Foto menyusul. Mohon dukung dan doakan kami. 
 
KP GTM Eben Haezer Guliling: Kami KP ESPOK sudah 3 kali adakan pertemuan dan akan dilanjutkan besok malam 
pertemuan keempat. 
 
KP Perkantas Jogjakarta: Pertemuan pertama diundur menjadi 5 September 2014. 
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