
FAMILY TRANSFORMATION CHECKLIST 

CHECKLIST TRANSFORMASI KELUARGA 
 
 
1. MENGHADIRKAN TUHAN DALAM KELUARGA 

 Saya berdoa setiap hari bagi keluarga saya. 
 Keluarga saya sudah lahir baru, komitmen bergereja lokal, serta rutin beribadah. 
 Saya melakukan Mezbah Keluarga minimal 1x seminggu. 
 Saya tidak menyimpan ganjalan dan kekecewaan, tapi saya memaafkan sepenuhnya keluarga 

yang pernah menyakiti hati saya, seperti Tuhan Yesus mengampuni saya. 
 Saya bisa menyelesaikan konflik antara saya dan keluarga dengan baik.  

 
2. MELAYANI KELUARGA 

 Saya memahami dan melakukan peran saya dalam keluarga dengan baik. 
 Saling memberi hadiah atau kado sudah menjadi budaya dalam keluarga saya. 
 Saya mendahulukan kepentingan keluarga saya dibandingkan kepentingan saya sendiri. 
 Saya sengaja memperhatikan keadaan dan kebutuhan anggota keluarga yang lain secara 

konsisten. 
 Saya mengambil posisi dalam keluarga untuk menjadi berkat, mendukung, dan mengasihi, tanpa 

menuntut. 
 
3. SENTUHAN KASIH 

 Saya menikmati duduk dekat dengan keluarga saya. 
 Saya tidak canggung berpelukan dengan keluarga saya. 
 Memegang tangan atau bahu untuk menunjukkan kasih adalah kebiasaan dalam keluarga saya. 
 Saya dan keluarga tidak canggung berpegangan tangan di muka umum. 
 Saya tidak melakukan kekerasan dalam dalam rumah tangga (KDRT). 

 
4. WAKTU KELUARGA 

 Saya sering makan bersama keluarga.  
 Saya dan keluarga melakukan kegiatan atau pergi bersama minimal seminggu sekali. 
 Dalam satu tahun, ada waktu khusus liburan bersama. 
 Saya tidak canggung untuk bertemu dan berbicara dengan keluarga saya. 
 Saya mempunyai waktu yang berkualitas dan cukup dengan keluarga saya 

 
5. PERKATAAN KASIH 

 Keluarga saya terbiasa untuk berkata: I love you, tolong, terima kasih, maaf, dan perkataan 
positif yang lain. 

 Keluarga saya terbiasa untuk saling memuji, saling mendukung, dan saling menguatkan, bukan 
saling menjelekkan, menyindir, dan melemahkan. 

 Saya tidak bersungut-sungut dengan keadaan keluarga saya, sebaliknya saya berdoa dan 
mendukung keluarga saya.  

 Saya tidak membanding-bandingkan, tidak menghakimi dan tidak bergosip membicarakan 
kejelekan keluarga saya. 

 Saya sudah berkomunikasi atau berusaha berkomunikasi dengan anggota keluarga yang pernah 
saya lukai atau marah kepada saya, sekalipun itu bukan kesalahan saya 



 
  

 
NILAI TOTAL ANDA ADALAH:  
 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des 

            

 
 
Hitung nilai Cheklist Transformasi Keluarga dan berjuanglah dari bulan ke bulan untuk terus meningkatkan 
nilai tersebut. Dan berikutnya bacalah penjelasan berikut ini supaya anda bisa memahami apa arti nilai anda 
tersebut, di tahap mana keluarga anda berada dan bagaimana anda bisa terus maju meningkatkan 
kebahagiaan dalam keluarga anda. 

 21-25: Selamat! Anda sudah mempunyai modal penting dalam membangun keluarga yang bahagia. 

 16-20: Anda sudah mulai membangun kesadaran untuk membangun keluarga yang bahagia, tetapi 
anda masih bisa meningkatkannya lebih baik lagi. Perhatikan area mana saja yang perlu perhatian lebih 
dan mulai fokus untuk mengembangkannya sebulan ke depan. 

 11-15: Jika anda dalam posisi ini, maka anda perlu menetapkan sasaran-sasaran secara spesifik dan 
sungguh-sungguh komit untuk mengerjakannya sehingga anda bisa meningkatkan kebahagiaan dalam 
keluarga anda. 

 Di bawah 10: Anda mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kebahagiaan dalam 
keluarga anda secara drastis. Itu sebabnya bukalah hati lebar-lebar terhadap Firman Allah dan fokuslah 
untuk menjadi pelaku Firman, maka akan akan mengalami peningkatan kebahagiaan dalam keluarga 
anda secara luarbiasa. . 

 
Supaya kita bisa memfokuskan usaha kita untuk berubah, maka tetapkan satu area yang anda ingin tingkatkan 
terlebih dahulu 

• MENGHADIRKAN TUHAN DALAM KELUARGA 

• MELAYANI KELUARGA 

• SENTUHAN KASIH 

• WAKTU KELUARGA 

• PERKATAAN KASIH 
 
Pilih salah satu kalimat berikut ini yang bisa menggambarkan kesiapan anda untuk melakukan perubahan 
supaya Transformasi Keluarga bisa terjadi: 

• Saya belum tertarik untuk berubah. 

• Mungkin beberapa bulan lagi saya akan tertarik untuk bertumbuh dan berubah melakukan Cheklist 
Transformasi Keluarga ini. 

• Saya berencana melakukan perubahan dalam 1 bulan ke depan ini. 

• Saya siap sekarang juga untuk mulai berubah dan menjadi pelaku Firman Tuhan. 

• Saya sudah dalam proses melakukan perubahan untuk Transformasi Keluarga sejak 6 bulan lalu. 

 


