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 Mungkin semua orang tidak pernah mengartikan seperti apa kata Ayo, karena semua orang hanya 

ikut saja dengan ajakan dan mereka tidak paham seperti apakah ajakan yang ditawarkan. Sama halnya 

dengan kata AYO didalam kampanye ini, yang dimana kampanye ini bertujuan untuk mengajak anak-

anakh beserta orang tua dan guru sekolah minggu supaya dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan 

menjadi berkualitas didalam Tuhan. 

 Kata Ayo didalam kampanye bepacu kepada mengajarkan atau mengajak kepada hal yang positif 

dan dapat menjadi pedoman didalam kehidupan. Kata yang sederhana bukanlaah menjadi alas an untuk 

tidak dapat bertumbuh, tetapi kata sederhana seperti Ayo akan menjadi dampak yang luar biasa untuk 

membentuk seorang ank menjadi yang luar biasa. Karena kata Ayo didalam kampanye ini mengajak 

untuk anak-anak mau berdoa disetiap waktunya. Karena berdoa itu tidak akan habis atau hilang, karena 

doa itu abadi dan doa itu dapat diibaratkan seperti matahari yang mempunyai sinar yang luas dan tidak 

redup dalam keadaan apapun. Sama halnyba dengan berdoa yang dimana doa itu tidak akan redup dan 

hilang sampai kelah Tuhan memanggil setiap kita untuk ikut dengan-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Pemahaman tentang cara berdoa dan berdoa yang benar dan baik harus ditanamkan sejak 

usia dini, karena diusi dini adalah usia yang sangat rawan untuk terpengaruh.  Karena anak-anak 

cenderung meniru dengan apa yang mereka lihat dan dengar, maka dari itu tuntunlah anak-anak 

dan beri pengawasan yang lebih baik dikala orang tua sibuk. 

 Pembentukan karakter Kristus dibentuk sejak dini sampai dewasa nanti.  Usia dini 

merupakan sebuah usia yang sangat perlu pengawasan karena anak-anak usia 5-12 tahun 

merupakan usia yang memiliki karakter yang lembut dan harus penuh dengan perlindunga. 

Walupun diusia 5-12 tahun sangat kecil, tetapi diusia tersebut dapat menjadi dampak yang luar 

biasa didalam Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang besar kecilnya usia untuk Dia jadikan 

hebat dan luar biasa. 

 Dengan hadirnya buku tentang AYO BERDOA yang ditujukan kepada semua anak-anak 

sekolah minggu yang berada di 12 gereja GPdI kota Semarang berharap dapat memotivasi anak-

anak untuk menjadi lebih baik dan hebat didalam kehidupan pribadi maupun didalam Tuhan. 

Yang diman buku tersebut terdapat cara pengucapan berdoa untuk anak-anak kepada Tuhan dan 

cara sebelum melakukan aktivitas 

5.2 Saran  

5.1.1 Anak 

 Jadilah pribadi yang memiliki generasi yang cerdas dan takut akan Tuhan. Karena diusia 

5-12 tahun adalah awal dimana karakter kepribadian muncul dan terbentuk. 

5.1.2 Orang Tua 

 Sesibuk apapun kegiatan yang ada, tetapa jangan sampai lupakan anak-anak yang sedang 

tidak berada dekat. Karena anak-anak perlu perlindungan dan pengertian yang membangun 

kepribadiannya. Dan jangan biarkan anak-anak mudah terpengaruh dengan kehidupan dunia. 

5.1.3 Guru Sekolah Minggu 

 Menjadilah guru yang lemah lembut dan dapat menjadi teladan bagi anak-anak sekolah 

minggu yang diajar. 

 Dengan munculnya buku ini dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak usia 5-12 

tahun. Dan bacalah dan pahamilah setiap isi yang terdapat didalam setiap halamannya. Dan 




