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penelitian perdana dengan harapan agar langkah awal ini membawa semangat baru dalam 

lingkungan STT Pelita Hati. Mewakili Prodi Pak saya mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang terlibat didalam penulisan Jurnal ini.  Kami sadar bahwa penulisan jurnal 

ini masih terdapat banyak kekurangan.  Untuk itu kami menghimbau   agar   para   pembaca   

dapat   memberikan   saran   dan   kritik   yang membangun demi perbaikan jurnal ini 
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PERAN ORANGTUA KRISTEN PADA MASA TUMBUH KEMBANG ANAK 10-12 

TAHUN TERHADAP IMPLEMENTASI TEKNOLOGI. 

TAHUN 2016 

JANE ARIANCE SAUDILA, M.Pd.K 

   

ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kurangnya peran orang tua pada 

tumbuh kembang anak Usia 10-12 tahun terhadap implementasi teknologi internet. Orang 

tua cendrung mengutamakan pekerjaannya dibanding dengan perhatian dan pengawasannya 

kepada anak.Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kehidupan anak. Sebagai dasar teoritis 

penelitian ini menggunakan beberapa pandangan menurut para ahli yang menjadi dasar 

pengembangan pemikiran yaitu pandangan tentang peran orang tua Kristen, tumbuh 

kembang anak, teknologi internet.    

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik di sekolah YES denpasar.Untuk menguji hipotesis 

penelitian ini menggunakan teknik Metode analisa data dan korelasi produk momen 

berbantuan SPSS 17 untuk Windows. 

 Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua Kristen 

berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia 10-12 tahun terhadap 

implementasi teknologi internet sebesar 21, 4%. 

Kata Kunci: Peran orang tua Kristen, Implementasi teknologi internet. 
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ABSTRAK 

 This research has background about the problem of the lack of parent’s role in 

children’s growth and development of age 10-12 to internet technology implementation.  

Parents has tendency to put their work in priority than their attention and control to child.  

This is of course has influence to the child’s life.  This research uses some opinions from 

the experts as theoretical bases which become the basic of thoughts development; those are 

the opinions about the Christian parent’s role, the children’s growth and development, and 

internet implementation.  

 This research is descriptive research which uses quantitative method, population in 

this research are the students of YES school Denpasar.  To test this research hypothesis it 

uses data analysis method technique and moment product correlation assisted by SPSS 17 

for Windows.  

 Conclusion in this research shows that the Christian parent’s role has significant 

influence to children’s growth and development of age 10-12 to internet technology 

implementation for 21.4%.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

 Internet sebagai suatu teknologi telah tumbuh dan berkembang dengan begitu cepat 

dan menjadi alat informasi dan komunikasi yang sangat di butuhkan oleh penggunanya. 

Selain telah memberikan banyak sekali manfaat dan kemudahan internet juga memiliki 

dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.Seperti halnya anak, 

dengan mencari informasi dari internet bukan suatu hal yang baru lagi sebab dalam 

keseharian mereka selain digunakan untuk mencari tugas yang berhubungan dengan 

pelajaran disekolah, internet bagi mereka merupakan suatu hiburan yang 

menyenangkan,dengan bermain games, selalu aktif dimedia sosial seperti facebook, 

instragram, bahkan tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berbau kekerasan, sex dan 

pornografi dapat mereka temukan dengan mudahnya. Hal ini dapat memicu anak untuk 

meniru hal-hal yang mereka tonton dan baca di internet, terlibat pergaulan bebas, 

menjadikan anak dewasa sebelum saatnya, terlibat dalam kekerasan, tawuran, berperilaku 

tidak sopan dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, kecanduan internet dapat menyebabkan 

anak tidak peduli dengan kehidupan sekitar dikarenakan dunianya berubah menjadi dunia 

internet atau facebook. Minimnya sosialisasi dengan lingkungan, hal ini sangat 

mengkwatirkan bagi perkembangan sosial pelajar yang seharusnya belajar bersosialisasi 

dengan lingkungan justru menghabiskan waktu dengan dunia maya yang rata-rata 

membahas sesuatu yang tidak penting dikarenakan kemampuan verbal anak menurun.  

 Anak menjadi lebih boros, karena biaya internet Indonesia cendrung lebih mahal 

dibandingkan dengan negara lain, dikategorikan sebagai pemborosan karena tidak 



7 

produktif. Selain itu, dampak dari kecanduan internet adalah dapat mengganggu kesehatan 

seperti telat makan, tidak pernah berolahraga, kurang beristirahat, obesitas, penyakit mata, 

maag, waktu belajar berkurang, kurangnya perhatian bagi keluarga dan sebagainya. Oleh 

karena itu, diharapkan peran orangtua lebih ditingkatkan pada tumbuh kembang anak 

sehingga dampak negatif dari implementasi teknologi internet ini tidak besar 

mempengaruhi kehidupan anak. 

 Dikatakanbahwa, keluarga adalah lembaga pertama yang ada didunia ini. Semua 

bermula dari keluarga baik itu pendidikan, ilmu pengetahuan dan pertumbuhan rohaninya. 

Oleh karena itu, peran orang tua terhadap anak sangatlah penting dalam keluarga karena 

ada begitu banyak hal dapatmempengaruhi kehidupannya entah itu hal yangbaik atau 

buruk. Menurut para ahli, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau 

status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. 

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi.Peran menentukan apa yang diperbuat 

seseorang bagi masyarakat. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.Berdasarkan 

pengertian peran diatas,maka sebagai wakil Allahyang bertugas untuk membimbing dan 

mengasuh anak-anaknya orang tua harusbisa menunjukkan sifat dan karakter Allah dalam 

memperlakukan anak-anak mereka.Orang tua wajib mendidik anak sesuai dengan 

kebenaran Firman Tuhan.Orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik bagi 

anak-anaknya bukan hanya dengan perkataan saja akan tetapi harus diikuti dengan 

perbuatannya yang baik.Sebagai pembimbing, orang tua harus mampu membimbing, 

mengarahkan, memberi bantuan kepada anak-anaknya untuk memahami dirinya dengan 

baik dan lingkungan sekitarnya.  
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 Orang tua sebagai pengawas, harus mampu mengawasi anak-anaknya dengan baik 

ditengah kemajuan teknologi internet saat ini.Sebagai pendoa anak, Doa orang tua bagi 

anak-anaknya merupakan kunci keberhasilan anak ditengah-tengah dunia yang dinamis ini. 

Dengan demikian, sebagai wakil Allah dengan segala tanggung jawabnya orang tua wajib 

mengajarkananak-anakkebenaran Firman Tuhan dan berdoa. Akan tetapi tidak sedikit dari 

orang tua zaman sekarang sibuk dengan pekerjaan dan rutinitasnya hingga mengabaikan 

peran dan tanggungjawabnya selaku orang tua danmembiarkan anak ditemani gadget, ipod, 

smartphone dan sebagainya. 

 Berbicara mengenai masa tumbuh kembanganak, anak sebagai anugerah Tuhan 

yang terindah bagi orang tua.Segala kebutuhannya harus diperhatikan baik kebutuhan 

jasmani maupun rohani anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Anak 

pada usia 10-12 tahun sudah belajar untuk mengenal sesuatu hal-hal yang kongkret, 

abstrak, kegiatan mencoba dan bereksperimen, adanya dorongan-dorongan untuk meneliti 

dan rasa ingin tahu yang besar, sudah mulai menemukan siapa dirinya yakni mulai berpikir 

tentang dirinya sendiri. Jika dilihat secara fisik memang anak-anak adalah suatupribadi 

yang masih kecilatau dengan kata lain belum bisa membedakanmana yang baik dan mana 

yang buruk. Akan tetapi, jika membaca kebenaran firman Tuhananak kecil dan orang 

dewasa itu Sama dihadapan Tuhan. Sebagaimana orang tua memiliki hak penuh atas 

dirinya sendiri, anak-anak juga memilikihak yang sama. Hak anak dalam hal ini adalah hak 

untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kasih 

sayang dari orang tua, dan lain sebagainya. Itulah sebabnyaorang tua harus memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhananak baik secara jasmani maupun rohani sehingga anak tidak 
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gampang terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.Salah satu pengaruh tersebut dengan 

adanya perubahan teknologi dari hari ke hari yang begitu pesat mulai dari radio, televisi, 

media massa, internet dan kemajuan teknologi lainnya. Semua hal yang termuat dalam 

radio, siaran televisi, maupun lewat internet sedang melanda dunia dan kehidupan manusia.  

 Teknologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia“Teknologi adalah kemampuan 

teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis”. Jadi 

teknologi adalah ilmu pengetahuan yang sistematis. Dan teknologi merupakan hasil dari 

ketrampilan dan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Teknologi merupakan hasil dari 

perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan otomatis teknologi itu tidak 

akan ada. Senada dengan hal tersebut Nuhamara, Daniel (2005) mengatakan bahwa: “tanpa 

sains, tak mungkin teknologi berkembang, sebaliknya tanpa teknologi, maka sains menjadi 

mandul”.Secara umum Teknologi dapat didefenisikan sebagai entitas, benda maupun tak 

benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan, dan pemikiran untuk mencapai 

suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah didunia nyata.  

 Jadi penulis berkesimpulan bahwa suatu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan 

suatu kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu, yang dapat memberi dampak bagi 

semua orang.Dan semua perubahan itu dapat memberikan dampak positif dan dampak 

negatif. “Teknologi memiliki lebih dari satu definisi salah satunya adalah pengembangan 

dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan 

masalahnya”. Dan saat ini kemajuan yang paling pesat dan sedang di gemari oleh banyak 

orang yaitu internet.  
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METODE PENELITIAN 

 Penelitan ini menggunakan metode kuantitatif menurut Sugiono (2013) penelitian 

kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka/data 

kuantitatif yang diangkakan. Dengan menggunakan rancangan penelitian metode 

korelasional. 

Orang Tua Kristen 

 Orang tua adalah orang yang sudah dianggap sudah tua, dalam satu keluarga, orang 

tua itu adalah ayah dan ibu kandung yang dianggap tua dan perlu dihormati. 

(Poerwadarminta, 1985). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata orang tua berarti 

“ayah ibu kandung, orang  

 Sumber data dari metode penelitian kuantitatif berasal dari angket penelitian dengan 

menggunakan skala likert dengan pilihan 1Sangat tidak setuju (STS), 2Tidak setuju (TS), 3. 

Netral (N), 4. Setuju (S), 5. Sangat Setuju (SS). Yang di anggap tua (cerdik, pandai, ahli, 

dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) dikampung.” Dengan demikian 

yang disebut dengan orang tua adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sudah 

lanjut usia. Jadi orang tua Kristen artinya orang yang telah mengenal dan menerima Kristus 

sebagai Juruselamat.Di dalam sebuah keluarga pasti ada orang yang dituakan atau yang 

disebut dengan orang tua, orang tua mempunyai tugas utama yaitu mendidik dan menafkahi 

anak-anak mereka. James Dobsonmenyatakan bahwa “orang tua memiliki tugas untuk 

bertanggung jawab demi putra-putrinya dan mengajarkan kepada mereka perilaku yang 

menghargai dan bertanggung jawab.  
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 Orang tua yang menyadari bahwa mendidik dan membesarkan anak adalah suatu 

hal yang berat, mereka juga harus menyadari pula bahwa mereka tidak hanya sendirian 

untuk mendidik dan membesarkan anak mereka, tetapi ketika mau mendidik anak dengan 

benar dan penuh tanggung jawab Tuhan pasti menolong dan Tuhan tidak pernah 

membiarkan orang-orang yang mau menyerahkan segala pergumulan hidupnya kepada 

Tuhan. Jika mau meminta pertolongan kepada Tuhan pasti Tuhan akan menolong orang 

yang selalu berharap kepada-Nya. Dalam mendidik serta membesarkan anak orang tua 

tidak dengan keterpaksaan untuk mendidik mereka, tetapi mendidik mereka dengan 

penuhketulusan hati dari situ pula akan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang 

mengenal akan kebenaran. Hal ini pula dijelaskan, Stanto L. dan Brenna B. Jones (2006) 

bahwa: 

 Inti dari menjadi orangtua Kristen adalah menciptakan lingkungan keluarga di mana 

kebenaran iman Kristen diwujudkan, dibuat penting dan nyata, sedemikian rupa sehingga 

anak-anak kita akan merasakan bahwa mempercayai injil dan hidup berpedoman padanya 

merupakan hal yangwajar. Manakah yang lebih meyakinkan: orangtua yang tidak rama, 

kaku, dan tidak berperasaan yang memaksa anaknya untuk menghafalkan “Allah adalah 

kasih”dan ayat-ayat Alkitab lainnya, sedangkan ia jarang memeluk anak tersebut, atau 

orangtua yang penuh kasih yang menceritakan kepada anak-anaknya sukacita oleh kasih 

Allah sambil memeluk dan membelai anak tersebut dan dengan demikian mewujudkan 

kasih itu dengan cara yang gemilang. 

 Tindakan dan perbuatan orang tua menjadi suatu teladan yang baik bagi anak, 

apabila tindakan itu memberikan hal yang positif maka akan berdampak pada lingkungan 
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keluarga. Dan semua cara serta tingkahlaku orang tua harus benar-benar dapat dinyatakan 

dengan penuh kasih, apabila semuanya tidak dinyatakan dengan penuh kasih maka tidak 

akan bermanfaat bagi anak maupun orang lain, sebab semua hal yang diberikan hanya 

dengan penuh kepura-puraan. Firman Tuhan menegaskan bahwa “Haruslah engkau 

mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila 

engkau dudukdirumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau 

berbaringdan apabila engkau bangun” (Ulangan 6:7). 

 Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan memberikan amanat kepada orang yang lebih 

tua untuk mendidik anak-anak, bukan hanya satu dua kali saja, tetapi harus dididik 

berulang-ulang kali atau dengan kata lain harus dididik terus menerus dan tidak di batasi 

oleh ruang dan waktu. Ini merupakan sebuah tanggung jawab orangtua Kristen untuk 

mendidik anak-anak dengan tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak ada rasa jenuh untuk 

mengarahkan mereka, sehingga dengan adanya didikan dari orangtua dapat memberikan 

pemahaman yang benar tentang kebenaran Firman Tuhan, sehingga anak tidak mudah 

terpengaruh terhadap kemajuan teknologi internet apalagi di era kemajuan teknologi yang 

begitu hebat menarik perhatian semua kalangan. Jadi menjadi orang tua bukan suatu hal 

yang muda, karena orang tua menanggung beban yang begitu berat. 

Sebagai Wakil Allah 

 Orang tua merupakan wakil Allah di dunia yang bertugas untuk membimbing dan 

mengasuh anak-anak-Nya. Anak-anak anugerah terbesar yang diberikan Tuhan pada setiap 

pasangan suami dan istri. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada setiap anak-anak 

agar mereka menghargai, mentaati, dan menghormati orang tua. Seperti bunyi salah satu 
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perintah Allah dalam sepuluh hukum Taurat, pada perintah yang kelima Keluaran 20:12 

“Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, 

Allahmu, kepadamu. Tapi ini tidak berarti bahwa orang tua boleh memperlakukan anak-

anak mereka dengan semena-mena. Sebagai wakil Allah di dunia, orang tua harus bisa 

menunjukkan sifat dan karakter Allah dalam memperlakukan anak-anakmereka. Dan 

perintah yang sama pula yang tertulis di dalam kitab Efesus 6: 1-3“Hai anak-anak, taatilah 

orangtuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.Hormatilah ayahmu dan ibumu ini 

adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini : supaya kamu 

berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah untuk mentaati orang tua sudah tertulis 

sejak dahulu kala, dan ketika membaca perintah tersebut maka disana dapat disimpulkan 

bahwa Allah memberikan wewenang kepada orang tua untuk membina dan mendidik anak-

anak dengan baik ini merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh wakil Allah di 

dunia ini. 

Sebagai Teladan  

 Jangan menjadi penasehat saja tetapi juga harus memberikan contoh teladan yang 

baik bagi anak “Teladan perbuatan yang patut di tiru. Menjadi teladan bukan suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan, sebab menjadi teladan harus memberikan contoh yang baik bagi 

orang lain baik dalam perkataan, maupun dalam perbuatan. Seperti yang dikatakan Paulus 

ketika ia berada di jemaat Korintus Paulus mengatakan demikian, “Sebab itu aku 

menasihatkan kamu: turutilah teladanku” (1 Korintus 4:16). Kalimat ini singkat, tetapi 

sesungguhnya tidaklah ringan. Tidak mungkin Paulus berani berkata demikian apabila ia 

tidak memberi contoh yang baik kepada jemaat. Tetapi setiap orang percaya yang membaca 
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dan mengerti kebenaran firman Allah pasti mereka akan mengenal siapa Paulus yang 

sesungguhnya. Paulus adalah seorang yang mengikuti teladan dari pada Tuhan Yesus. Oleh 

karena itu sebagai orang tua hendaknya aik dalam perkataan, perbuatan dan pikiran yang 

baik sehingga anak mampu meniru hal yang baik juga dari orang tua.  

Sebagai Pembimbing 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia pembimbing adalah “orang yang membimbing; 

pemimpin; penuntun; sesuatu yang dipakai untuk membimbing seperti pengantar (ilmu 

pengetahuan).Berbicara tentang pembimbing adalah suatu hal yang tidak terlepas dari 

kehidupan setiap orang, sebab didalam menjalani kehidupan ini setiap orang pasti 

membutuhkan sosok seorang pembimbing yang baik. Pembimbingan adalah salah satu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengarahkan atau memandu seseorang 

untuk mencapai suatu tujuan.Jika dalam sebuah keluarga yang menjadi pembimbing adalah 

orang tua, orang tualah yang membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk memberi 

bantuan kepada setiap individu agar mampu memahami diri dan lingkungan. Dan 

membantu tiap individu untuk mencapai perkembangan yang optimal dan hal ini harus 

dilakukan secara berkesinambungan, sehingga individu tersebut dapat memahami dirinya 

dengan baik dan benar, juga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara 

wajar sesuai dengan tuntutan lingkungan keluarga ataupun dimana saja ia berada. Dalam 

proses bimbingan, pembimbing tidak dapat memaksakan apa yang menjadi keinginannya 

kepada orang yang dibimbing.Begitu juga antara seorang anak dengan orangtuanya. Orang 

tua juga adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, mengarahkan mereka 
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untuk mengenal kebenaran. Jadi, setiap orang pasti membutuhkan bimbinganbegitu juga 

dengan seorang anak. 

Sebagai Pengawas 

 Pengawas adalah orang yang mengawasi dan menjaga kepentingan rakyat, lalu 

lintas bertugas mengawasi kendaraan-kendaraan di jalan, pegawaimengawasi sesuatu 

pekerjaan atau urusan.Jadi, orang tua harus menjadi pengawas yang baik bagi anak. 

a. Anak Belajar 

 Setiap anak pasti mengalami kesulitan dalam hal belajar, ketika anak mengalami 

kesulitan dalam belajar otomatis anak cepat jenuh jika hasil belajarnya tidak memuaskan. 

Agar anak tidak mudah putus asa, harus ada dukungan dari orangtua dengan cara 

mengawasi setiap pola belajar anak, sehingga ketika anak mengalami kesulitan orangtua 

dapat memberikan penjelasan dengan baik dan benar. 

b. Anak Bermain 

 Bermain merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi setiap anak dan masa 

seperti inilah yang dirindukan oleh anak-anak pada saat mereka masih kecil. Jika anak tidak 

sempat bermain maka mereka merasa tidak lengkap dalam kehidupan anak. Ada hal yang 

sangat penting yang anak tidak dapat rasakan. Dalam hal bermain anak-anak pasti 

menemukan berbagai hal. Baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. 

Pada saat seperti anak bermain, orangtua harus mengawasi anak-anak, sebab ketika anak-

anak melakukan tindakan yang tidak baik terhadap temannya yang lain, di sanalah orang 

tua harus menjadi pengawas agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam 
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permainan anak-anak menggunakan berbagai macam cara, ada anak yang bermain dengan 

benda yang tidak membahayakan dan ada pula bermain dengan benda-benda tajam. Pada 

saat seperti inilah orangtua harus benar-benar menjadi pengawas dapat mengarahkan dan 

membina anak denganbaik. Pengawasan yang benar dari orang tua yang jelas memberikan 

nilai tambahdalam kehidupan anak. Apabila yang dilakukan oleh orangtua itu sesuai 

denganfirman Tuhan maka otomatis semua yang dilakukan oleh anak juga 

akanmemberikan hasil yang baik bagi orang tua dan orang lain yang ada di 

lingkungansekitar. 

c. Anak Menonton Televisi 

 Alat elektronik mudah didapatkan dimana-mana, dengan kemudahan itu pula anak-

anak tidak merasa kesulitan untuk menyaksikan segala sesuatu. Seperti saat ini televisi 

merupakan media elektronik yang umum digunakan oleh setiap orang, dan siaran apa pun 

sudah disajikan lewat televisi tersebut. Ada yang memuat film kartun. Yang sering 

dikatakan bahwa film kartun tersebut merupakan film yang dirancang secara khusus bagi 

anak-anak, tapi kebalikan dari film yang menyenangkan dan membangkitkan semangat 

anak-anak untuk menyaksikan aksi-aksi para peran yang mereka favorit kan di sana ada 

unsur-unsur kekerasan fisik, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Di sini orang tua 

dituntut untuk mengawasi anak dalam memilih dan memilah pertunjukkan mana yang 

pantas anak-anak tonton. Dan apabila orang tua membiarkan anak atau tanpa pengawasan 

yang baik dan benar dari orang tua maka anak-anak akan terbawa aksi para peran film 

tersebut dan setiap tindakan atau aksi pun akan ditiru oleh anak. Hal seperti ini yang harus 
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dijaga atau diawasi oleh orang tua ketika anak nonton suatu pertunjukkan yang disiarkan 

lewat televisi. 

d. Anak Bermain Games 

 Games telah mewabah di seantero dunia ini. Games mampu merebut perhatian 

jutaan ribu orang. Games selalu diidentikkan dengan anak karena games selalu dikatakan 

bahwa itu merupakan permainan anak-anak, tetapi bukti menyatakan games itu tidak hanya 

untuk anak-anak saja akan tetapi orang dewasa pun sudah menjadi kecanduan dengan 

games tersebut. Sama halnya dengan menonton televisi, games juga mudah didapatkan di 

mana-mana. Melalui handphone, internet, alat-alat permainan games lainnya. Jadi, 

pengawasan juga perlu sekali dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak bermain games. 

Orang tua harus memilih games yang seperti apa yang anak-anak dapat bermain dan games 

yang mana yang tidak boleh dimainkankan. Jadi, peran orang tua menjadi pengawas pada 

saat anak bermain games sangat penting dan tidak kalah penting juga dari peran orang tua 

yang lainnya. 

Masa Tumbuh Kembang Anak-Anak Usia 10-12 tahun 

 Menurut Adriana (2013), Pengertian tumbuh kembang anak adalah suatu proses 

yang sifatnya kontinue yang dimulai sejak didalam kandungan hingga dewasa. Didalam 

proses perkembangan anak terdapat masa-masa kritis, dimana pada masa tersebut 

diperlukan suatu stimulasi yang berfungsi agar potensi si anak berkembang. Perkembangan 

anak akanoptimal jika terdapat interaksi sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak 

diberbagai tahap perkembangannya.Pada masa ini anak mencapai obyektifitas tertinggi 
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masa penyelidik, kegiatan mencoba dan bereksperimen, yang di stimulir oleh dorongan-

dorongan meneliti dan rasa ingin tahu yang besar. Juga merupakan masa pemusatan dan 

penimbunan tenaga untuk berlatih, menjelajah dan bereksplorasi. Dalam akhir tahap ini, 

anak mulai menemukan jati dirinya sendiri dan pada masa itu juga anak sering kali 

mengasingkan diri dengan membandingkan dirinya. 

Karakter Anak dalam Masa Tumbuh Kembang Anak 

 Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak/budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, tabiat, watak. Aktivitas anak hampir seluruhnya diarahkan 

keluar, dan ditampilkan dalam macam-macam prestasi. Anak mempunyai keinginan yang 

menggebu-gebu untuk menarik perhatian orang lain pada dirinya, tidak mau diremehkan. 

Dia mampu melakukan apa pun juga, sehingga condong melebih-lebihkan kemampuan diri 

sendiri. 

Perkembangan Kognitif  

 Paraanak sangat aktif membangun dunia kognitif nya. Mereka sudah mempunyai 

pola pikir sendiri dalam menanggapi masalah, memilah-milah dan mengorganisir ide-ide 

dan menciptakan ide baru. Kemampuan anak dalam belajar, memori, menalar, berpikir dan 

bahasa sangat berkembang sehingga mereka dapat berpikir secara abstrak atau tentang 

sesuatu yang abstrak. Anak mampu berspekulasi. Mereka mulai mempertanyakan 

keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangkan banyak alternatif pemikiran yang 

lain sehingga seringkali mereka mengalami konflik pemahaman. Internet dapat menjadi 

salah satu sarana anak-anak memperoleh informasi serta jawaban-jawaban dari masalah 
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yang dihadapi. Internet dapat memperluas wawasan berpikir anak. Akan tetapi, apabila 

seorang anak kecanduan internet, ia menjadi terikat pada internet. Internet lalu dijadikan 

satu-satunya sumber kebenaran. Seorang anak tidak lagi mampu membedakan hal-hal mana 

yang nyata dan hal-hal mana yang maya. Baginya yang maya juga nyata. Anak menjadi 

kehilangan pola pikirnya sendiri. Pola pikirnya sangat dipengaruhi pola pikir yang ada 

dalam internet.  

Perkembangan Emosional 

 Masa anak (beranjak keremaja) merupakan masa yang penuh gejolak. Ketegangan 

emosi meninggi karena adanya perubahan fisik dan kelenjar, pencarian identitas diri, serta 

konflik-konflik sosial. Selain itu, anak yang sudah beranjak ke masa remaja sangat rentan 

terhadap pendapat orang lain tentang dirinya. Ia sangat memperhatikan dirinya sendiri. 

Dalam dirinya juga mulai timbul rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang lain, 

khususnya lawan jenis. Internet dapat membantu perkembangan emosi seorang anak. 

Mereka dapat melampiaskan segala perasaan yang ada dalam dirinya dengan berbagai cara 

seperti lewat situs jejaring sosial, Facebook atau Twitter. Dapat menampilkan diri sesuai 

yang ia inginkan dalam internet. Akan tetapi, kecanduan internet dapat mengganggu 

perkembangan emosinya. Kecanduan internet dapat mengakibatkan gangguan mental. 

Perkembangan Fisik 

 Seorang anak pada masanya mengalami perubahan-perubahan pada tubuh, otak, 

kapasitas sensoris dan keterampilan motorik. Perubahan-perubahan itu merupakan 

peralihan dari fisik anak-anak menuju fisik orang dewasa. Fisik seorang anak bergerak 
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menuju kematangan. Tanda paling mencolok dari perkembangan fisik adalah 

perkembangan alat-alat genital, baik yang primer dan sekunder. Dalam hal ini internet 

dapat merangsang pertumbuhan fisik anak. Situs-situs vulgar, cybersex yang berisi materi-

materi yang berbahaya secara tidak langsung merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

seksualitas seorang anak. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting untuk memberi 

pemahaman terhadap perkembangan seksualitas anak. Meskipun demikian, kecanduan 

internet juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik seorang anak bahkan dapat 

mengganggu perkembangan fisiknya. Dampak-dampak buruk itu antara lain makan 

menjadi tidak teratur, tidur menjadi tidak teratur, kelelahan.  

Perkembangan Sosial 

 Pada masa anak, seorang anak mulai melepaskan diri dari orang tua. Mereka mulai 

menyesuaikan diri dengan lawan jenis. Kelompok teman sebaya sangat berpengaruh dalam 

pergaulan anak. Internet dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Internet memudahkan 

anak menjalin relasi dengan teman ataupun lawan jenis. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi 

halangan dalam hal komunikasi. Akan tetapi, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 

seorang anak yang kecanduan internet cenderung mengalami penurunan keinginan untuk 

berkomunikasi secara langsung, tatap muka, khususnya dengan keluarga.  
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KESIMPULAN 

 Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai 

orang tua yang diberikan mandat oleh Sang Pencipta untuk membimbing, mengarahkan dan 

mengajarkan anak berulang-ulang, seperti yang tercatat dalam Ulangan 6:4-9, haruslah 

dapat diterapkan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Sebab hal ini merupakan 

tanggung jawab orang tua Kristen yang mutlak harus dijalankan sejak anak-anak masih 

kecil, sehingga melalui pengajaran yang diterapkan kepada anak-anak tersebut, mereka 

dapat menyikapi setiap pengaruh buruk yang dapat terkendalikan dengan baik oleh karena 

kebenaran firman Allah yang telah diajarkan kepada mereka. 

 Oleh karena itu, untuk menghindari tingkah laku anak-anak yang dapat membawa 

dampak buruk dalam diri mereka, maka sebagai orang tua Kristen harus memahami dengan 

benar bahwa dasar pengajaran yang baik dan benar bagi anak-anak dalam menghadapi era 

globalisasi saat ini adalah Alkitab. Sebab, semua pengajaran yang sesuai dengan kebenaran 

dapat menjadi tolak ukur bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka, baik secara 

rohani, psikologi maupun sosial. Orangtua juga lebih meningkatkan pengawasannya 

terhadap anak baik saat anak belajar, saat bermain, saat menggunakan teknologi internet 

dikarenakan: 

1. Peran orang tua Kristen berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia 10-

12 tahun terhadap implementasi teknologi dan internet. Jika orang tua tidak bertanggung 

jawab penuh pada diri anak-anak di era globalisasi saat ini maka yang jelas anak-anak akan 

terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. 
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2. Pengaruh internet terhadap masa tumbuh kembang anak usia 10-12 tahun sangat besar 

yang menyebabkan anak kecanduan internet, bermalas-malasan dan melupakan tugas 

utamanya untuk belaja 
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PENGARUH KOMPETENSI SPIRITUAL TERHADAP GURU PAK DI BALI 
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ABSTRACT 

 The teacher is one of the determining factors for the level of education quality. The 

teacher is a bridge as well as an agent that allows students to have a dialogue with their 

world. Teachers are called to encourage students to gain knowledge, understanding and 

contribute to their world. PAK is not just a transfer of knowledge, it is not only a technical 

and mechanistic job, but more than that PAK is a means to instill Christian faith in 

students. Teachers and students are human being who have a spiritual aspect, therefore they 

need to take an approach that touches the spiritual aspect in facing the challenges of 

pluralism of values, beliefs, and spirituality. For this reason, teachers are required to have a 

diverse set of abilities (competencies), and one of them is spiritual competence namely the 

quality of one’s life as a result of the full depth of understanding about God. A Christian 

teacher must have a maturity of faith or be heading towards it, so that it can help students to 

works faith maturity, achieve faith transformation and automatically improve the quality of 

life of those who believe in God. 

Keywords: competency, spiritual, teacher PAK 
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ABSTRAK 

 Guru Merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu pendidikan. Guru 

Merupakan jembatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog 

dengan dunianya. Guru Terpanggil untuk mendorong peserta didik menimba pengetahuan, 

pemahaman dan memberi kontribusi bagi dunianya. PAK bukan sekedar transfer ilmu 

pengetahuan, bukanlah pekerjaan yang hanya bersifat teknis dan mekanistik, tetapi lebih 

dari itu PAK merupakan sarana untuk menanamkan iman kekristenan kepada anak didik. 

Guru dan peserta didik adalah insan yang memiliki aspek spiritual yang karenanya perlu 

melakukan pendekatan yang menyentuh aspek spiritual dalam menghadapi tantangan 

pluralisme nilai, kepercayaan, dan spiritualitas. Untuk itu guru dituntut memiliki 

seperangkat kemampuan (kompetensi) yang beraneka ragam, dan salah satunya adalah 

kompetensi spiritual yaitu kualitas Gaya hidup seseorang sebagai hasil dari kedalaman 

pemahamannya tentang Allah secara utuh. Seorang guru agama Kristen haruslah memiliki 

kedewasaan iman atau sedang menuju kearah itu, sehingga dapat membantu anak didik 

menuju kearah kedewasaan iman, mencapai transformasi iman dan dengan sendirinya 

meningkatkan kualitas hidup mereka yang percaya kepada Allah. 

Kata Kunci: guru PAK, kompetensi, spiritual 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Kompetensi menurut etimologinya berarti kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

yaitu sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan 

profesinya. Seorang guru agama Kristen harus memiliki seperangkat kemampuan 

(kompetensi) yang terus dikembangkan, beberapa kompetensi tersebut antara lain: 1) 

kompetensi pedagogic, yaitu kemampuan memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan pengelolah pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; 2) Kompetensi kepribadian yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan pribadi siswa; 3) Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar; dan 4) 

Kompetensi professional, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi 

pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam mencakup penguasaan substansi 

keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan 

sebagai guru (Suprihatiningrum, 2013: 115). 

 Dalam memajukan kinerja para pendidik yang merupakan guru, dibutuhkan seorang 

pemimpin yang cerdas dalam segala hal, bukan hanya cerdas intelektual saja tetapi 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang tinggi pula. Dengan kecerdasannya, 

manusia dapat terus menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang 

semakin kompleks, yaitu melalui proses berpikir dan belajar secara terus menerus. 
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Kecerdasan seseorang sangat dipengaruhi oleh Intellegence Quotient (IQ), Emotional 

Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ). Intellegence Quotient adalah kecerdasan 

manusia untuk menganalisis, berpikir secara logika, menggunakan bahasa, mengartikan 

visual dan mengartikan apa yang indera tangkap. Emotional Quotient adalah merupakan 

kecerdasan dalam mengendalikan emosi, bagaimana seseorang menyadari dikala emosinya 

bereaksi dengan kondisi dan situasi tertentu. Sedangkan Spiritual Quotient (SQ) merupakan 

kecerdasan dalam memahami hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, 

yaitu Tuhan. Saat ini, SQ dianggap sebagai salah satu yang terpenting dan mendasari 

seluruh kecerdasan lainnya, karena kecerdasan ini menjadi sumber panduan dari dua 

kecerdasan lainnya yaitu IQ dan EQ. SQ mewakili dorongan dari diri manusia dan 

hubungannya dengan sang pencipta dan yang maha kuasa, pernyataan tersebut didukung 

oleh pendapat Suryanto (2007) yang menyatakan bahwa pemimpin hendaklah memiliki 

spiritualitas yang meliputi transformasi spiritual dan mencari nilai-nilai luhur di tempat 

kerja. Dengan demikian berdampak terhadap kualitas kinerja seseorang, yaitu menyangkut 

penguasaan dan pemahaman lingkup pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang yang 

diemban, ketepatan, ketelitian dan keterampilan dalam bekerja, sehingga kuantitas kerja 

yang dihasilkan akan lebih berkualitas baik ketepatan dan kecepatan kerja. 

 Menjadi guru Pendidikan Agama Kristen memiliki kekhususan, yaitu memiliki 

profesionalisme sebagai guru dan memiliki spiritualitas yang tinggi sebagai guru agama. 

Profesional berarti memahami seluk beluk tugasnya sebagai seorang guru, dan menguasai 

betul apa yang harus dilakukan mulai dari persiapan, pengelolahan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Sebag guru agama, ia tidak hanya dituntut profesioanal, tetapi juga harus 
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mencapai tujuan tertinggi, yaitu membawa peserta didik mengalami perjumpaan dengan 

Kristus, mengalami pertobatan, dan perubahan hidup. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti yang menyangkut 

kompetensi spiritual dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru PAK di Bali, bahwa 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, tampak adanya kegiatan guru yang tidak 

produktif, kurangnya inovasi dalam mengelolah pembelajaran, monoton, dan kurang 

kreatif, artinya kompetensi yang dimiliki kurang berkembang, hal ini terjadi karena 

kurangnya pemahaman pentingnya kompetensi spiritual sebagai landasan dari seperangkat 

kompetensi yang dimiliki guru pendidikan agama Kristen, sebagai acuan memperlengkapi 

diri dalam hal takut akan Tuhan, dan melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan 

bukan untuk manusia 

 Guru Pendidikan Agama Kristen haruslah menunjukkan spiritualitas dan karakter 

yang dapat menampilkan hidup sepadan dengan tugas pelayanannya, ia sendiri harus 

terlebih dahulu mengalami kebenaran firman Tuhan, mengalami pertumbuhan, mengalami 

perubahan dalam sikap dan perilakunya, sehingga dengan demikian ia dapat menjadi 

teladan dan meyakinkan peserta didiknya. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif. Deskripsi mengenai hubungan korelasi yang bertujuan mengetahui pola 

hubungan kausal antara kompetensi spiritual terhadap kinerja pendidik. Penelitian 

pengujian hipotesa yang menguji sebab akibat di antara variable yang diteliti. Metode 

penelitian penjelasan ini juga bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi 

dalam uraiannya untuk menghasilkan konstruk atas suatu fenomena yang didasarkan atas 

model-model hubungan yang diturunkan dari model teoritik. Penelitian kuantitatif bertolak 

dari hasil kuesioner, observasi dan wawancara, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan 

penjelasan dan diakhiri dengan hasil pengamatan kritis. Beberapa hal dideskripsikan 

sebagai data factual yang dianalisis sebagai variable. 

Kompetensi Spiritual Pendidik 

 Kompetensi merupakan kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang 

harus dimiliki pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Dalam 

Peraturan Menteri Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi 

Akademik dan Kompetensi Guru, menyebutkan bahwa: “Guru harus menguasai empat 

kompetensi utama, yaitu pedagogic, kepribadian, sosial dan professional yang terintegrasi 

dalam kinerja guru”. 

 Salah satu aspek kualitas atau kompetensi yang sangat penting bagi pendidik dalam 

menghadapi tantangan pluralisme, nilai, kepercayaan, dan spiritualitas pada masa kini 

adalah kompetensi spiritual, yaitu dengan meningkatkan pengalaman rohani dalam aktivitas 
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kerohanian sebagai bentuk pertumbuhan kualitas rohani, yang ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik diibaratkan sebagai tanaman yang 

terus menerus disirami dengan air (I Korintus 3: 6) sehingga dapat berakar lebih dalam, 

bertumbuh dengan segar, dan akhirnya menghasilkan buah 

 Secara keseluruhan standar kompetensi spiritual guru Pendidikan Agama Kristen 

(PAK) terdiri atas tiga komponen, yaitu: 1) memiliki kekuatan spiritual yang 

membangkitkan profesionalisme keguruan; 2) memiliki semangat panggilan; 3) penguasaan 

terhadap firman Allah sebagai sumber materi ajar. 

 Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah seorang guru yang percaya dan 

memberi dirinya secara penuh kepada Yesus Kristus serta mempunyai pengalaman hidup 

bersama Tuhan, bahkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan teladan Kristus dalam 

hidupnya, yaitu ajaran yang bersifat otoritatif, efektif dan kasih. Agar dapat berpengaruh 

positif dalam perkembangan rohani peserta didik maka hidupnya sangat tergantung kepada 

Roh Kudus yang sanggup memberikan pemahaman dan ide-ide baru dalam masa persiapan 

proses belajar mengajar. Alkitab menjadi visi, nilai dan gerakan dalam kerangka 

pendidikan. 
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PEMBAHASAN 

 Slogan “digugu lan di tiru” memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan 

seorang guru. Landasan falsafah dibalik slogan ini menunjukkan bahwa guru adalah sosok 

yang dapat dipercaya dan diteladani. Guru adalah sosok yang menjadi panutan bagi semua 

orang, terutama bagi peserta didiknya. Guru adalah tokoh sentral dalam pembentukan 

karakter peserta didik dimasa depan. Karena itu, guru harus sadar diri, sadar akan peran 

pentingnya sebagai guru dan harus memperlihatkan karakter diri yang baik didepan peserta 

didik serta tidak boleh melakukan tindakan tercela yang dapat mencoreng nama baiknya 

sendiri. 

 Guru adalah arsitek jiwa manusia. Jika seorang guru menyadari makna kalimat ini, 

maka ia akan langsung sadar bahwa ini bukan hal yang mudah. Sebagai arsitek jiwa guru 

tidak dapat menggarap berbagai macam jiwa yang berbeda-beda dengan memakai cara 

yang sama. Kenalilah peserta didik dengan baik, dan tanggapilah mereka dengan 

penghargaan bahwa setiap pribadi mempunyai peta dan teladan yang terkadang mempunyai 

sudut-sudut yang berbeda.Keberhasilan pendidikan peserta didik sangat bergantung pada 

pertanggungjawaban seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai creator utama 

dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi guru untuk dapat 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi peserta didiknya sehingga 

peserta didik dapat mengembangkan minat, bakat, ide, dan kreatifitas yang mereka miliki 

secara optimal. 

 Seorang guru yang adalah pendidik haruslah mempunyai tingkat keimanan dan 

ketakwaan yang tinggi, sehingga memahami bahwa kemampuan yang ia miliki adalah 
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pemberian Tuhan, harus berusaha dan menyandarkan usahanya pada sang pencipta dengan 

penuh pengabdian. Pendidik dengan kesadaran spiritual akan menumbuhkan rasa tanggung 

jawab pada sesamas manusia dan Tuhannya, seperti perintah Tuhan Yesus bahwa setiap 

manusia harus mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal 

budi dan dengan segenap kekuatannya serta mengasihi sesamamu manusia seperti dirinya 

sendiri. 

 Galvin dalam Ginanjar (2007), menyatakan bahwa seorang pemimpin harus 

mempunyai motivasi murni yang berlandaskan nilai-nilai spiritual yang tulus, pemimpin 

pemimpin yang berhasil membawa ke puncak kesuksesan adalah orang-orang yang 

memiliki integritas, mengenal diri sendiri dengan baik, terbuka, mampu menerima kritik, 

rendah hati, mampu memahami orang lain, terinspirasi oleh visi, memiliki spiritualitas yang 

tinggi, lebih mengamalkan nilai-nilai spiritual yang meliputi transformasi spiritual, seperti: 

1. Kesadaran diri, mengetahui apa yang di yakini dan mengetahui nilai serta hal apa 

yang sungguh-sungguh memotivasi diri. 

2. Spontanitas, menghayati dan merespon momen dan semua yang dikandungnya. 

3. Terbimbing oleh visi dan misi, bertindak berdasarkan prinsip dan keyakinan yang 

dalam. 

4. Holism (kesadaran akan sistem atau konektivitas), kesanggupan untuk melihat pola-

pola, hubungan-hubungan dan keterkaitan yang lebih luas. 

5. Kepedulian, sifat ikut merasakan dan empati yang dalam. 

6. Merayakan keragaman, menghargai perbedaan orang lain dan situasi-situasi yang 

asing. 
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7. Independensi terhadap lingkungan, kesanggupan untuk berbeda dan 

mempertahankan keyakinan diri. 

8. Kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan fundamental mengapa? Kebutuhan 

untuk memahami segala sesuatu, mengetahui intinya. 

9. Kemampuan untuk membingkai ulang, berpijak pada problem atau situasi yang ada 

untuk mencari gambaran lebih besar. 

10. Memanfaatkan kemalangan secara positif, kemampuan untuk menghadapi dan 

belajar dari kesalahan-kesalahan, melihat problem-problem sebagai kesempatan. 

11. Rendah hati, mengetahui tempat saya sesungguhnya, dasar bagi kritik diri dan 

penilaian kritis. 

12. Rasa keterpanggilan, terpanggil untuk melayani sesuatu yang lebih besar dibanding 

diri sendiri.Dasar nya adalah pengabdian.  
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 Kompetensi apapun yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Kristen (PAK), 

baik kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan yang berkaitan dengan 

pemahaman siswa, pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kompetensi 

kepribadian yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi siswa, kompetensi sosial sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan lingkungan sekitarnya, dan juga kompetensi professional 

yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan 

mendalam, belumlah lengkap atau belum sempurna, tanpa kompetensi spiritual. 

 Kompetensi spiritual merupakan landasan semua kompetensi yang dimiliki oleh 

seseorang, siapapun itu termasuk seorang guru/ pendidik, karena dengan memiliki 

kompetensi spiritual diharapkan kualitas kinerja guru semakin baik dan professional, dalam 

memelihara kebenaran dan menghasilkan kekudusan dengan memimpin tubuh Kristus 

kedalam suatu komitmen yang sungguh-sungguh kepada gaya hidup saleh. Dan dalam 

melaksanakan tugasnya, guru yang adalah creator utama dalam proses belajar mengajar, 

maka guru wajib menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi peserta 

didiknya, sehingga peserta didik dapat mengembangkan minat, bakat, ide dan kreatifitas 

yang mereka miliki secara optimal. 
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ABSTRAK 

 Pernikahan atau yang tidak mengikuti prinsip kebenaran, sehingga ada banyak 

pernikahan yang bertentangan dengan firman Tuhan terjadi di masyarakat pada umumnya 

dan hal ini pun terjadi dalam gereja, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan 

dalam pernikahan Abstrak, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman yang 

keliru terhadap atau keluarga, akibat dari hal tersebut tujuan Allah dalam pernikahan tidak 

tercapai. 

Kata Kunci, Pernikahan Kristen dan Keharmonisan Keluarga. 

 

ABSTRACT 

 Background of the research was the false understanding towards marriage that had 

caused many marriages ended up to be wrong and not according to the Bible happened in 

community and also in church. This had led families living not in harmony in the marriage 

and because of that the God's purpose in the family was not accomplished. 

Key Words, Christian Marriage and Harmonious Family. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Seiring perkembangan zaman dan globalisasi yang melaju dengan cepat, telah 

banyak mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Frans G. Meun (2000) berpendapat 

bahwa “globalisasi sebagai suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak 

mengenal batas wilayah, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai budaya, teknologi 

komunikasi, informasi dan gaya hidup mengikuti arus globalisasi”. Hal ini berdampak pada 

pemahaman masyarakat tentang kehidupan agama dan budaya. 

 Pemahaman masyarakat yang begitu cepat di pengaruhi oleh perubahan yang terjadi 

saat ini telah membuat banyak orang tidak lagi berada pada jalur-jalur yang benar, sehingga 

meninggalkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menggantinya dengan 

pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur 

dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya tetapi juga pada 

orang-orang Kristen yang sudah memahami kebenaran. Clyde (1990) mengatakan, ‘dalam 

dunia sekarang suasana sekuler sudah demikian menguasai keadaan sehingga orang 

mempertanyakan apa saja yang sifatnya kristen, karena kebanyakan orang hidup bukan lagi 

seperti yang Tuhan inginkan”. 

 Akhir-akhir ini prinsip-prinsip yang benar dalam pernikahan Kristen tidak lagi 

menjadi dasar dalam memulai suatu hubungan, sehingga ada banyak pernikahan yang tidak 

sesuai dengan kehendak Allah. Prinsip pernikahan dari Allah telah banyak diganti oleh 

ajaran dunia yang menyesatkan, sehingga banyak orang Kristen yang terjebak dalam 
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pemahaman yang salah mengenai pernikahan dan membangun pernikahan yang berakibat 

kurangnya keharmonisan dan rumah tangga sehingga menimbulkan banyak konflik yang 

berujung pada perceraian.  

 Beberapa kasus pernikahan yang marak terjadi di masa kini dan merupakan awal 

yang buruk dalam membangun rumah tangga yang harmonis: Pernikahan sejenis, 

pernikahan bedah agama, perkawinan poligami dan poliandri dimana suami memiliki istri 

lebih dari satu dan sebaliknya, pernikahan yang dilatarbelakangi karena daya tarik tubuh 

dan daya tarik materi. Pernikahan ini tidak didasari oleh kasih dan cinta yang murni. 

 Alkitab menjelaskan beberapa kasus mengenai pernikahan yang tidak berprinsip 

pada kebenaran Allah dan mengakibatkan kehancuran dalam keluarga:  

Pertama, Kejadian 6:1 menggambarkan anak-anak Alah mengambil wanita mana saja yang 

disukainya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan dan akhirnya melahirkan generasi 

yang tidak takut Tuhan; justeru tumbuh dalam kebiasaan menentang Tuhan dan memiliki 

kecenderungan hati untuk melakukan kejahatan. 

Kedua, Hakim-Hakim 3:6 menjelaskan bahwa orang Israel mengambil isteri atau menikah 

dengan wanita-wanita dari suku lain dimana mereka tidak mengenal Allah dan akhirnya 

orang Israel ikut menyembah Allah yang disembah oleh isteri mereka dan melakukan hal 

yang jahat di mata Tuhan. 

 Dalam keadan dunia yang semakin rusak, manusia secara terang-terangan 

memberontak terhadap rancangan Allah. Kebenaran diputarbalikkan sehingga yang benar 

menjadi salah dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga 
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sehingga banyak yang mengakibatkan perceraian, anak-anak hasil pernikahan tidak 

bertumbuh dalam Tuhan bahkan menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan.  

Orang percaya harus menemukan Allah dalam pernikahannya, sebab pernikahan adalah 

inisiatif Allah ketika Ia memulainya di taman Eden melalui Adam dan Hawa. Kejadian 1:28 

menyebutkan Allah memberkati mereka dengan anak cucu dan bertambah banyak untuk 

memenuhi bumi. R.C Sproul (2000) menyatakan bahwa “pernikahan bukan hasil dari suatu 

perkembangan kebudayaan manusia. Institusi pernikahan ditetapkan seiring dengan 

penciptaan”. Lebih jelas John Stott (2011) mengatakan, “Perkawinan bukanlah temuan 

manusia”. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif; yakni metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi pada sampel 

tertentu, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesa yang telah ditetapkan. Penelitian ini dirancang untuk melihat korelasi 

pengaruh pernikahan terhadap keharmonisan dalam keluarga. 

 Instrumen dalam penelitian menggunakan angket dimana sejumlah pertanyaan dan 

pernyataan tertulis digunakan sebagai bahan untuk memperoleh informasi dari responden. 

Terdapat dua angket yang digunakan yaitu angket pernikahan Kristen dan angket 

keharmonisan keluarga. 

Pernikahan Kristen 

 Pernikahan adalah ikatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan 

ajaran agama. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1: 

“perkawinan/pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa pernikahan adalah suatu 

penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang suci, dan berada di 

bawah lindungan hukum dan agama, penyatuan tersebut adalah penyatuan yang 

berkomitmen untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. 

Pernikahan Kristen adalah lembaga yang didirikan Allah, digagas oleh Allah, ditetapkan 

oleh Allah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang kudus (Kejadian 



42 

2:18). David Wilkerson (1999) menjelaskan bahwa pernikahan Kristen adalah sebuah 

perjanjian antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang ditahbiskan oleh 

Allah. 

 Pernikahan Kristen dirancang oleh Allah dengan sebuah perjanjian yang sakral, 

yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia karena dasarnya adalah hukum ilahi, bukan hukum 

dunia. Oleh karena itu masing-masing berjanji akan menaati apa yang telah disepakati, 

perjanjian ini dibuat dengan penuh tanggung jawab sehingga membangun rumah tangga 

dan kehidupan pernikahan yang sesuai dengan harapan dan rancangan Allah. 

Maleakhi 2:14 menjelaskan bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan isteri masa 

mudamu... Bahwasannya pernikahan Kristen itu adalah sebuah perjanjian, yakni 

kesepakatan antara dua orang yang setia dan tidak akan melanggar atau memutuskan 

perjanjian itu. Perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang serius, karena hubungan 

dua pihak ini adalah serius, mengikat dan disaksikan oleh Allah langsung. Ketika Tuhan 

adalah saksi maka tidak dapat dibatalkan, maka perjanjian itu dilakukan dengan komitmen 

yang didasari oleh kasih sehingga tidak mungkin dapat diceraikan oleh keinginan manusia 

sebab mereka telah dipersatukan Allah dan menjadi satu daging (Matius 19). 

Dasar Pokok Sebelum Membangun Pernikahan Kristen 

Memiliki pemahaman yang benar mengenai pernikahan. Memahami arti dan tujuan 

pernikahan akan menolong seseorang mencapai sasaran dalam sebuah rumah tangga. Dasar 

pernikahan adalah firman Tuhan, bukan kebutuhan biologis, kebutuhan materi, bukan 

karena kesepian atau tuntutan lain. 
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1. Memiliki motivasi yang benar dalam berpacaran. 

 Motivasi yang benar dalam berpacaran akan mengarahkan seseorang pada tujuan 

yang benar dalam sebuah hubungan. Pacaran yang sehat didasari oleh kasih yang tulus 

dalam mengembangkan cinta sejati sebelum membentuk sebuah keluarga. 

2. Mengikuti konseling pranikah. 

 Konseling pranikah adalah program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah 

yang diberikan oleh konselor. Tujuannya adalah: 

Memberikan pemahaman yang benar tentang konsep dasar pernikahan Kristen 

Memperlengkapi calaon pasangan suami isteri dalam memulai membangun rumah tangga 

dengan cara yang benar melalui penguasaan keterampilan dasar dalam hidup bersama. 

Menolong calon pasangan untuk mengenal diri dan mengenal pasangannya dari sudut 

pandang yang lengkap sehingga mampu melakukan penyesuaian yang benar sebelum 

menikah. 

Membekali pasangan dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah 

menikah, serta memahami cara mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang akan 

timbul  

Menjembatani harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap pasangannya dalam 

pernikahan. 
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Tujuan Pernikahan Kristen 

 Tujuan pernikahan Kristen bukanlah kebahagiaan semu seperti memenuhi keinginan 

daging, pemuasan hasrat. Christina M (2000) menjelaskan, “pernikahan yang tidak 

memiliki tujuan jelas bagaikan membangun rumah di atas pasir tetapi sebaliknya jika 

pernikahan mempunyai tujuan ilahi atau setiap pasangan mengerti tujuan pernikahan akan 

mencapai maksud dan rencana Allah”. 

Alkitab menjelaskan beberapa tujuan pernikahan Kristen: 

Supaya suami isteri saling menolong (Kejadian 2:18).  

Adam memerlukan pertolongan Hawa demikian sebaliknya bahwa Hawa tidak lengkap 

tanpa Adam. Pertolongan yang dimaksudkan ialah: 

Pertolongan Emosional. 

 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Allah mengucapkan kalimat ini sebelum 

dosa menguasai manusia dan Allah melihat kebutuhan ini dalam diri Adam. Secara emosi 

Adam kesepian sebab tidak ada yang sepadan dengan Adam, itulah sebabnya Allah 

menjadikan Hawa sebagai penolongnya. 

Pertolongan Fungsional (peran). 

Peran suami dalam keluarga ialah: 

Sebagai kepala keluarga (Kolose 3:18; Efesus 5:23). 
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Allah menetapkan pria sebagai kepala dan wakil Allah dalam keluarga, sekaligus memiliki 

amanat untuk memimpin keluarga sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah dalam 

keluarga. 

Pemimpin dalam keluarga. 

 Pemimpin berarti suami harus mampu memberi pengaruh dan teladan dalam 

keluarga. Memimpin berarti melayani dan mengasihi, berkorban bagi orang lain (Efesus 

5:28-30), mendoakan.  

Pelindung. 

 Suami harus mampu melindungi keluarganya dari bahaya yang datang dalam bentuk 

apapun. Peran isteri dalam keluarga adalah sebagai penolong bagi suami (Kejadian 2:18). Ia 

mengisi kekurangan suami, menggantikan dan mewakili jika diperlukan 

Menghasilkan keturunan yang kudus – generasi ilahi (Maleakhi 2:15). 

Allah memberkati Adam dan Hawa dan berfirman ‘beranak cuculah dan bertambah 

banyaklah.” (Kejadian 1:28). Dalam Maleakhi 2:15 dijelaskan bahwa salah satu tujuan 

pernikahan adalah “keturunan Ilahi”, yakni menghadirkan laki-laki dan perempuan yang 

Saleh. John Stott (2011) mengatakan, “pernikahan dibentuk Allah dengan tujuan untuk 

menciptakan satu masyarakat baru milik Allah”.  

Terbentuk keluarga yang bisa menjadi saksi Kristus. 
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Yang menjadi tujuan utama dalam keluarga Kristen bukanlah kekayaan tetapi menjadi 

rumah tangga yang dapat menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang, rumah tangga ini 

adalah sebagai garam dan terang dunia (Matius 5:10-13). 

Kesatuan (Kejadian 2:2). 

 Kesatuan bukan sekadar hubungan seksual, tetapi dalam segala hal. Kesatuan yang 

dimaksudkan Allah ialah kesatuan jiwa, fikiran, roh, visi dan misi dalam kasih Tuhan. 

Kesatuan dalam pernikahan melambang kan kesatuan antara Kristus dengan jemaatNya, 

kesatuan yang diikat oleh kasih yang murni dan kuat. 

Prinsip-Prinsip Pernikahan Kristen 

 Dalam hal teman hidup manusia diberi kebebasan untuk memilih, semuanya berada 

dalam ketetapan Tuhan yang ‘mengijinkan’. Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip ideal 

dalam memilih pasangan hidup dan membangun keluarga yang harmonis serta bahagia.  

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah ialah: 

Sepadan (2 Korintus 6:14-15). 

 Paulus menyebutkan “janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang 

dengan orang-orang yang tidak percaya.” Ini adalah prinsip dalam sebuah pernikahan, kata 

‘seimbang’ dapat diartikan seiman. Tidaklah bijak memutuskan menikah dengan yang tidak 

seiman, karena hal ini pasti menimbulkan masalah yang rumit, pertama-tama adalah 

masalah rohani keduanya dan rohani anak-anak, serta penyelesaian dalam rumah tangga 

yang tidak didasarkan pada firman Tuhan. 
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Sepadan berbicara tentang hubungan pria dan wanita. DiciptakanNya laki-laki dan 

perempuan. Matius 19:4, menjelaskan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya 

dan bersatu dengan isterinya, ini merujuk pada pria biologis dan wanita biologis.  

Monogami. 

 Dalam kekristenan sudah sangat jelas ditegaskan oleh Alkitab tentang menikah 

dengan satu orang. Rasul Paulus berkata, “baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya 

sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri” (1 Kor. 7:2). Yesus berkata 

laki-laki dan perempuan yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.  

Sejak semula Allah hanya menciptakan satu laki-laki yaitu Adam dan satu perempaun yaitu 

Hawa. Fakta bahwa adanya poligami dalam PL bukanlah hal yang ditetapkan / 

diperintahklan Allah. Rudi Kurniawan (1998), “Poligami, sebagaimana perceraian 

bukanlah ideal (rancangan) Allah. Poligami adalah konsensi bukan konstitusi; diizinkan 

bukan diperintahkan. Hal ini terjadi karena ketegaran hati, tetapi sejak semula tidaklah 

demikian (Matius 19:8)”. 

Penyatuan Seumur Hidup. 

 Alkitab menjelaskan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup, “Apa yang 

telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19: 6). Paulus 

menegaskan hal ini ketika ia berkata, “sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada 

suaminya selama suaminya itu hidup.” (Roma 7:2). 
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Suami Isteri Saling Mengasihi. 

Efesus 5:22-25 menjelaskan bentuk relasi suami isteri, “Hai isteri, tunduklah kepada 

suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus 

adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat 

tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai 

suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah 

menyerahkan diri-Nya baginya”.  

 Tanggung jawab masing-masing harus dilaksanakn sebaik-baiknya. Suami 

mengasihi dengan memberi perhatian, menyayangi, memelihara, melindungi, menerima 

menghargai, berkorban baginya. Tanggung jawab isteri dalam kaitannya dengan 

ketundukkan kepada suami ialah mendukung dan menolong, menerima, mengagumi, 

mempercayai, mentaati, menghormati.  

Yesus sebagai Inti atau Pusat Rumah Tangga. 

Mazmur 127:1, “Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha 

orang yang membangunnya;” Piter (1996) menyebutkan, “rahasia kebahagiaan sejati dalam 

rumah tangga bukanlah diplomasi, strategi, dan usaha keras untuk mengatasi masalah, tapi 

bersatu dalam nama Kristus”.  

 Dasar dari hubungan suami isteri adalah Kristus, setiap rumah tangga Kristen harus 

menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga yang akan memelihara dan 

menyelamatkan tubuh. 
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Kasih Kristus sebagai Pengikat (1 Korintus 13:4-7) 

 Fondasi yang kuat bagi sebuah rumah tangga adalah kasih. Dalam hal ini bukan 

kasih eros, kasih yang seringkali dipakai oleh pasangan muda-mudi dalam membangun 

keintiman mereka. Kasih yang dibutuhkan oleh suami isteri dalam membangun keluarga 

yang harmonis ialah kasih agape (kasih ilahi). Kasih agape tidak egois namun sebaliknya 

menempatkan kepentingan pasangannya di atas kepentingannya, kasih agape tanpa pamrih, 

tidak membalas kejahatan dengan kejahatan namun dengan kebaikan, kasih agape rela 

berkorban bagi pasangan.  

Keharmonisan Keluarga  

 Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti keharmonisan ialah seia sekata, kerukunan, 

kedamaian. Dalam bahasa Inggris harmonis berasal dari kata ‘harmony’ yang dapat 

diartikan selaras, bersesuaian. Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan adalah keselarasan 

atau suatu keadaan dimana di dalamnya ada kedamaian dan ketenangan. 

 Kata keluarga menurut KBBI adalah ibu dan bapak beserta anaknya; seisi rumah, 

satuan kekerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. Kesimpulannya keluarga adalah 

sekumpulan orang dalam ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk 

menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental 

emosional serta sosial tiap anggota keluarga. 

 Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana semua anggota keluarga bisa 

berhubungan dengan serasi dan seimbang dan saling mendukung. Keluarga harmonis 

ditandai dengan adanya relasi yang sehat antara setiap keluarga dan menciptakan saling 
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pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan saling menghargai serta saling memenuhi 

kebutuhan. Menurut Gunarsah (2000), bahwa keharmonisan keluarga adalah apabila 

seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, 

kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi 

aspek fisik, mental, emosi dan sosial. 

Ciri-Ciri Keluarga Harmonis 

 Membangun rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap orang, tetapi tidak 

semua orang dapat meraihnya. Allah menghendaki adanya keharmonisan dalam 

pernikahan, Allah ingin keluarga menjadi berkat, panutan bagi setiap yang belum percaya. 

Ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah: 

Membina rasa saling menghargai. 

 Orang tua dan anak saling menghormati dan menghargai satu sama lain, orang tua 

memperlakukan anak-anak dengan kasih demikian sebaliknya. 

Mengungkapkan dan menunjukkan kasih. Tempat terbaik untuk menunjukkan, 

menubuhkan, memupuk dan mempraktekkan kasih ialah dalam keluarga. Memberi dan 

menerima kasih sayang harus berlaku bagi setiap orang dalam keluarga. Orang tua dan 

anak-anak saling menunjukkan kasih. 

Suami isteri bertumbuh dalam Iman dan ketaatan pada Firman Tuhan. 

 Suami isteri memiliki komitmen untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Setiap 

pernikahan akan selalu mendatangkan banyak pergumulan, konflik yang dapat 

menggoyahkan keluarga. Pernikahan yang kuat tidak bisa dicapai tanpa pertumbuhan 

rohani yang kuat. Keluarga yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah keluarga yang 
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mencintai Tuhan, memiliki waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan (saat teduh 

keluarga), komitmen melayani dan beribadah serta terlibat dalam persekutuan-persekutuan. 

Sama-sama memikul tanggung jawab dalam keluarga. 

 Setiap orang dilahirkan dengan tanggung jawab masing-masing. Anggota keluarga 

yang takut Tuhan selalu mengambil bagian dalam tanggung jawab masing-masing. 

Tanggung jawab tidak hanya diemban oleh suami atau kepada isteri saja, tetapi dibagi 

sesuai kemampuan masing-masing. 

Komunikasi yang baik. 

 Komunikasi meruapakan sarana mengungkapkan gagasan, perasaan. Komunikasi 

yang kurang lancar sering menimbulkan kecurigaan yang dapat memicu ketidakharmonisan 

dalam keluarga. Rasul Paulus menjelaskan tentang hubungan antar sesama “Hendaklah 

kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu 

harus memberi jawab kepada setiap orang” (Kolose 4:6). Komunikasi yang dimaksud ialah 

komunikasi yang berkualitas dalam rangka membangun keluarga yang harmonis. 

Menjadikan kekurangan dan kelebihan pasangan untuk saling melengkapi. 

 Sesuai isteri dan anak-anak harus saling melengkapi satu dengan yang lain. 

Kelebihan suami menutupi kekurangan isteri dan anak-anak, demikian juga sebaliknya. 

Rasul Petrus menasihati para suami, “Demikian juga kamu, hai suami-suami, hidup lah 

bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah!” (1 Petrus 3:7). Hubungan 

suami isteri dan anak harus saling memotivasi dan membangun agar setiap orang menjadi 

berkat. 
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Faktor Pendukung dalam Keharmonisan Keluarga 

 Pernikahan yang harmonis dimulai dari hubungan yang benar mengenai pernikahan, 

mengikuti prinsip yang benar dan didukung oleh pembinaan dalam keluarga yang disebut 

dengan istilah mentoring pernikahan. Karena telah dipastikan bahwa akan ada banyak 

masalah yang terjadi dalam pernikahan, maka diperlukan mentoring dalam pernikahan. 

Tetapi tidak sedikit keluarga yang merasa ini tidak perlu karena pemahaman yang keliru 

mengenai mentoring; mentoring dianggap sebagai ‘mencampuri, mengendalikan’ 

pernikahan orang lain. Sebenarnya mentoring pernikahan adalah sebuah kesempatan yang 

baik untuk meneguhkan kembali ikatan pernikahan sebelum masalah-masalah kecil 

menjadi lebih besar dan berpotensi menghancurkan pernikahan. 

 Klemer (2000) menjelaskan “konseling yang diselenggarakan sebagai metode 

pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner-partner 

yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah 

yang lebih baik”.  

Tujuan dari mentoring pernikahan adalah: 

Mengevaluasi kembali sejauh mana suami isteri telah menerapkan kebenaran-kebenaran 

yang diajarkan dalam konseling pra nikah. 

Menolong suami isteri untuk mempertajam kembali hal-hal yang mungkin belum atau 

kurang dibicarakan selama konseling pra nikah. 

 Membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan 

mengingatkan kembali perjanjian pernikahan yang telah disepakati bersama. 
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 Memberikan semangat atau motivasi untuk terus mempertahankan dan membangun 

pernikahan melalui tindakan nyata sebagaimana yang telah diajarkan dalam konseling pra 

nikah. 

Pentingnya Keharmonisan dalam Keluarga Kristen 

 Allah telah merencanakan keharmonisan dalam pernikahan keluarga Kristen, hal ini 

dapat dilihat ketika Allah melarang bangsa Israel bergaul dan menikah dengan orang yang 

tidak percaya kepada Allah Israel. Allah melarang perkawinan campur (dengan non Israel) 

agar mereka setia kepada pasangan dan selain itu agar kerohanian mereka terbangun serta 

keluarga mereka harmonis karena dibangun atas dasar takut akan Tuhan. 

Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. 

 Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian komitmen, kasih dan 

merupakan lingkungan yang baik untuk bertumbuh dalam segala hal. Peran suami, isteri 

dan anak-anak sangat penting dalam sebuah keluarga. 

Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. 

 Dalam keluarga setiap anggota bebas mengembangkan talenta dan karunianya 

sehingga semuanya bisa menjadi berkat. Dalam keluarga anak-anak dapat dibina dengan 

nilai-nilai kebenaran agar mereka dapat menjadi generasi yang memberikan kontribusi bagi 

masyarakat. 

Keluarga Kristen adalah saksi. 

 Melalui keluarga, orang Kristen dipanggil untuk menyaksikan kasih Kristus kepada 

banyak keluarga lain. Menyaksikan segala kemurahan Tuhan dalam keluarganya, yakni 

kasih, damai sejahtera, pengampunan, menghormati satu dengan yang lain. 
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Berkat dalam keluarga yang harmonis Mazmur 133:1-3,  

“Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara 

diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, 

yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon 

yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah TUHAN memerintahkan berkat, 

kehidupan untuk selama-lamanya”. Dalam Mazmur ini, Daud menjelaskan berkat-berkat 

bagi keluarga yang hidup dalam kerukunan dan keharmonisan. Rumah tangga yang 

harmonis adalah kunci berkat Tuhan dan karyaNya di tengah-tengah keluarga. Tuhan 

memerintahkan berkat bagi keluarga yang hidup rukun dan harmonis.  
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 Pernikahan Kristen adalah lembaga yang diprakarsai dan dibangun oleh ALlah, 

karena itu pernikahan adalah sebuah lembaga yang sangat sakral dan ilahi, sehingga 

menuntut kesungguhan dan kesetiaan dari setiap pasangan yang terikat di dalamnya karena 

ketika Allah membangunnya Ia memiliki tujuan yang besar, dimana melalui pernikahan 

terbentuklah keluarga yang akan membawa pengaruh baik, menjadi saksi kepada dunia. 

 Membangun keluarga yang harmonis sangat penting bagi setiap pasangan Kristen, 

walaupun kehidupan keluarga dilanda juga oleh berbagai masalah, namun masalah yang 

diatasi berdasarkan firman Tuhan akan menolong setiap keluarga tetap bertahan dalam 

pernikahannya. Allah menjadikan firmanNya sebagai dasar dan prinsip utama bagi setiap 

keluarga dalam mengatur, menjalani dan membangun pernikahan. 

 Pernikahan Kristen yang mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sangat 

berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya keharmonisan dalam keluarga, baik 

bagi keluarga Kristen lain dan juga bagi keluarga non Kristen. 
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DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

TERHADAP PELAJAR SMP KRISTEN TUNAS BANGSA 

TAHUN 2017 

Dr. ERMIN HIDAYATI S.Pd, M.Pd.K 

 

ABSTRACT 

 Keberadaan karakter anak yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan 

banyak didapati pada banyak Pelajar-pelajar Kristen di era globalisasi teknologi saat ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi dorongan dan sumbangan pemikiran yang berarti 

bagi orang tua dan para akademisi Kristen supaya sedini mungkin dapat mendidik anak 

tentang penggunaan media teknologi yang benar dan menanamkan pemahaman Religiusitas 

yang kuat bagi setiap anak ataupun peserta didik Kristen melalui keteladanan yang benar, 

yaitu hidup di dalam Tuhan, dan mengintegrasikan Firman Tuhan dalam segala aspek 

kehidupan. Pada akhirnya diharapkan para pelajar Kristen akan memiliki karakter yang 

benar dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dideskripsikan secara kualitatif. Responden 

dari penelitian ini adalah 66 pelajar SMP Kristen Tunas Bangsa Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan Teknologi 

informasi - komunikasi dan Pemahaman religiusitas terhadap Karakter pelajar. Ditunjukkan 

dengan nilai analisis. 

Kata kunci: Religiusitas, Teknologi Informasi-Komunikasi: Karakter, Pelajar,  
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ABSTRACT 

 This study aims to provide encouragement and meaningful contribution to parents 

and Christian academics so that they can educate their children about the correct use of 

media technology and to instil a strong sense of religiosity for every child or Christian 

learners through the right example of life in God, and integrate the Word of God in all 

aspects of life, In the end it is expected that Christian students will have the right character 

with daily habits.  The research method used in this research is quantitative method is 

described quantitatively.  Respondents from this research are 66 students of SMP Kristen 

Tunas Bangsa.  The results of this study indicate a positive and significant influence of the 

use of information technology - communication and understanding of religiosity to the 

characters of the learner.  Shown with the value of data analysis.  

Keywords: Religiosity, Information Technology-Communications, Character; Student;   
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PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah  

 Anak-anak yang dulu menggemaskan, seiring cepatnya waktu berlalu telah berubah 

menjadi remaja, tiba-tiba sudah sebesar papa-mamanya. Diatur mulai membantah, mulai 

sulit untuk diarahkan dan sulit untuk diajak berkomunikasi bahkan sulit untuk keinginan 

dan dunianya.  Banyak kekuatiran timbul dalam hati orang tua mengenai Anak-anak 

rempanya.  Pergaulan dengan lawan jenis, persaingan antar teman, narkoba, seks, termasuk 

menghadapi masa depan.  Sebagai orang tua tentunya ingin melindungi anak-anak 

remajanya dengan sebaik-baiknya.  Namun remaja juga ingin menjajal dunianya sendiri 

Mereka merasa sudah sanggup mengatasi semua godaan, salah satunya pengaruh teknologi 

informasi dan komunikasi Maka mulialah konflik bermunculan, antara sikap orang tua yang 

melindungi semangat eksplorasi kaum muda Tidak jarang terjadi sakit hati, luka dan 

dendam.  Anak -anak adalah milik pusaka Tuban (Mazmur 123:3).  

 Maka mereka perlu mendapatkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidupnya agar 

bisa meluncur dari busur yang baik ke sasaran yang benar (Mazmur 127: 4).  Dalam 

bukunya yang berjudul "Masalah utama remaja" Roswita Ndraha dan Julianto Simanjuntak, 

Masalah Utama Remaja, (2009) menyatakan: Anak kita adalah milik Tuhan (Maleakhi 

2:15) .hendaklah kita mendidik mereka dengan penuh tanggung jawab, karena pemilik 

mereka adalah yang empunya langit dan bumi.  Marilah kita belajar sebaik-baiknya agar 

anak-anak kita bertumbuh menjadi remaja yang tangguh (bertanggung jawab, tidak mudah 

putus asa, jujur, sopan, tidak mementingkan diri sendiri, berani). Generasi Muda sebagai 

pewaris tongkat estafet kepemimpinan bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 
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sebagai sumber daya dan aset pembangunan nasional, dalam menciptakan generasi muda 

dalam masyarakat yang penting atau di posisi sentral yang memiliki seni bahwa, pemuda 

yang berperan sebagai pelestari nilai budaya, pejuang,  pelopor dan perintis pembaruan.  

Begitu vitalnya generasi penerus bangsa kedepannya baik dalam kehidupan keluarga, 

gereja, bangsa dan Negara, maka perlu melindungi dan membekali generasi ini dengan ilmu 

pengetahuan dan agama untuk membentuk karakter yang benar.  Keadaan Teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini pastilah memberikan pengaruh, baik pengaruh positif 

maupun negatif terhadap kehidupan pelajar, khususnya pelajar remaja dan pemuda sebagai 

bagian generasi penerus bangsa.  Oleh sebab itu, pelajar remaja Kristen diharapkan mampu 

menjaga dan menguasai Teknologi informasi dan komunikasi di dalam Tuhan, Mazmur 

119:9. “Dengar apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?  Dengan 

menjaganya solusi dengan firmanMu". 
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METODE PENELITIAN 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten 

dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan 

manusia untuk melihat apa yang sedang dihadapinya.  Faisal Sanapiah kembali 

mempertegas bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu masalah 

dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan 

pengetahuan baru yang dapat dipercayainya mengenai dunia alam dan dunia sosial.  
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PEMBAHASAN 

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi  

 Pendapat para Ahli Teknologi informasi yang dikumpulkan pada hasil data yang 

diperoleh pada teknologi komunikasi komunikasi pada bagaimana suatu data dapat 

disalurkan, disebarkan dan di sampaikan ke tempat tujuan.  Teknologi informasi 

berkembang komunikasi cepat dengan perkembangan komputer dengan piranti 

pendukungnya serta perkembangan teknologi yang ada.  Teknologi komunikasi 

berkembang cepat dengan perkembangan teknologi, transmisi sistem, dan modulasi sistem, 

skema informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat 

http://chintyanatshachiquita.blogspot.co.id/2011/12/.   

 Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri 

dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung 6 kualitas informasi untuk 

setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas http: //www.artikelsiana com 

2015.02  

Teknologi adalah: 1) Ilmu yang mengetahui cara kerja di dalam teknik 2) Ilmu pengetahuan 

yang digunakan di dalam pabrik- pabrik dan industri - industri (Harahap, 1982: 1357)  

Teknologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan industri bangunan, 

mesin- mesin dan sebagainya (Salim, 1985: 2015)  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 1158) Teknologi adalah:  

1) Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan  
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2) Keselundupan sarana untuk menyediakan barang- barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia (KBBI, 1990) 51 5) Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia informasi dan komunikasi adalah. 

a. Ilmu tentang informasi, klasifikasi, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan yang.   

b. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi; usaha dalam bidang informasi.   

Menurut Rogers (dalam Scels, Richey, 1994: 12) Teknologi adalah suatu rancangan 

langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab dalam 

mencapai hasil yang diharapkan.  

Teknologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pembangunan dan industri (Saliman, 

Sudarsono, 1993: 216).  

 Dari Wikipedia, Teknologi informasi dan komunikasi adalah pengembangan dan 

aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan 

masalah.  Sebagai aktivitas manusia, teknologi mulai sebelum sains dan teknik  

 Dalam Random House Dictionary seperti dikutip Naisbitt (2002: 40) Teknologi 

adalah sebagai benda, sebuah objek, bahan dan wujud yang jelas- jelas berbeda dengan 

manusia.   

Menurut Iskandar Alisyahbana seperti dikutip Yusufhadi Miarso (2007: 131), teknologi 

adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat 

dan akal, sehingga seakan-akan, memperbaiki, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, 

panca indera, dan otak manusia.   
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Menurut Ellul dalam Miarso (2007: 131), Teknologi adalah total metode yang mengarah 

secara rasional dan memiliki ciri-ciri dalam setiap bidang kegiatan manusia.  

Menurut Miarso (2007: 62) teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, 

proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk-produk yang dihasilkan 

tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari 

suatu sistem 

Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi 

  Pada teknologi informasi dan komunikasi sekarang, informasi dan komunikasi 

merupakan hal yang sangat penting.  Komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

seseorang, bisnis, pendidikan, dan kapanpun saat orang-orang saling bertemu atau 

berjauhan.  Setiap hari, bisa saja kita mendapatkan informasi dari berbagai sumber.  Ada di 

antara kita yang memperolehnya dari berbagai buku, surat kabar, majalah, radio, televisi, 

video, komputer, dan internet.  Banyak orang yang meyakini bahwa informasi adalah lebih 

penting dari sumber daya sebagai penggerak kehidupan sosial dan ekonomi. Pengaruh 

teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan bermasyarakat antara lain 

meningkatkan standar dan inefisiensi kehidupan.  Bagi badan-badan organisasi maupun 

usaha, teknologi informatika telah membantu memberikan waktu, tenaga, meningkatkan 

hasil, pengembangan produk, dan pada akhirnya memberikan biaya.  Beberapa perubahan 

yang terjadi sebagai pengaruh teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:  

 Perbankan berubah drastis sejak ditemukannya kartu kredit, ATM, perbankan 

melalui internet, bahkan melalui telepon seluler. 
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 Dunia bisnis dan industri telah memanfaatkan berbagai perangkat lunak aplikasi 

seperti pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah data.  Usaha mereka menjadi kian 

efisien.  Semua bagian serba terkomputerisasi.   

 Teknologi informasi dan komunikasi meluas ke dunia pendidikan. Guru dan murid 

memiliki kesempatan menjajal berbagai perangkat lunak untuk meningkatkan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah dan mendapatkan informasi melalui internet. 

 Pemerintah bisa menyimpan data yang besar agar dapat digunakan untuk melayani 

masyarakat. 

Voice mail, faksimili, telepon seluler, penyeranta (pager), e-mail, smartphone, dan jarak-

jarak jauh menggunakan kamera video (video conference) semakin pesat dan berkembang 

di mana-mana. 

Para ilmuwan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan 

data secara otomatis demi menemukan masalah lingkungan dan manusia. 

 Banyak toko-toko dan swalayan yang memanfaatkan kode garis (barcode) untuk 

melayani transaksi pembelian lebih cepat. 

 Para perancang sangat terbantu dengan adanya CAD atau desain berbantuan 

komputer (perancangan dibantu komputer).  Gambar rancangan menjadi semakin nyata. 

Para insinyur memanfaatkan program elektronik canggih untuk merancang rangkaian 

perangkat-perangkat elektronik dan IC.  Barang-barang elektronik yang dihasilkan pun kian 

canggih dan murah. 
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 Pilot-pilot pesawat terbang sistem pengendalian.  Pesawat seperti dibimbing untuk 

terbang menuju Kota tujuan. 

Seorang manajer di perusahaan membutuhkan data terkomputerisasi tentang pembelian 

barang.  Persediaan barang, penjualan, penggajian, pesanan, dan anggaran perusahaan. 

 Para dokter menjadi terbantu dalam mendiagnosis penyakit pasien dan menemukan 

langkah penyembuhannya.  Peralatan robot membantu pembedahan, gambar hasil komputer 

pencitraan tiga dimensi mampu menunjukkan letak tumor dalam tubuh.  Kemudahan dari 

teknologi transportasi dan komunikasi dengan maraknya.  

Masalah Globalisasi Teknologi dan Informasi 

 Kaum muda Indonesia menghabiskan waktu senggang mereka dengan berbeda.  

Menonton TV masih menduduki peringkat pertama (78, 7%), mengikuti oleh 

mendengarkan musik (55,8%), dan ketemu dengan orang lain (46%).  Sebaliknya, hanya 

26, 2% kaum muda Indonesia yang mengikuti kegiatan agama atau salah.  Menanggapi 

termasuk lulusan sekolah agama.  Teknologi sangat penting bagi pemuda pemudi Indonesia 

dari berbagai kelompok umur dan tingkat pendidikan.  Mayoritas percaya pada keunggulan 

teknologi.  Telepon seluler, komputer dan gadget lain adalah teman setia mereka, baik saat 

belajar maupun saat bersantai karena memungkinkan mereka untuk selalu dapat 

berhubungan dengan teman-teman dan memberi mereka hiburan melalui musik dan 

permainan.  Karena menonton televisi, mendengarkan musik, dan berselancar di internet 

merupakan kegiatan santai mereka, gadget elektronik merupakan suatu kebutuhan bagi 
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mereka. Kondisi kita dalam era globalisasi sekarang justru semakin memprihatinkan, 

terlihat dari indikator-indikator.  

 Tingkat kepemilikan telepon (fixed line) di Indonesia hanya 3,6%, jauh bila 

dibandingkan negara-negara lain yang rata-rata sudah di atas 10%. Hal ini diperparah 

dengan tarif telepon (telekomunikasi) yang semakin meningkat, di sisi lain pendapatan per 

kapita kita menurun setelah dihantam krisis.  

Angka pembajakan software di Indonesia yang mencapai 88%, tertinggi ketiga di dunia 

setelah Vietnam dan RRC  

 Kejahatan dunia maya (cybercrime) yang lebih gawat, termasuk kegiatan cracking, 

carding, dan lainnya.  Indonesia adalah negara dengan tingkat kejahatan kartu tertinggi 

kedua setelah Ukraina.  Sementara, undangan-undangan mengenai ini belum ada.   

Penetrasi internet di Indonesia masih sangat rendah (sekitar 1-2%), apalagi dengan semakin 

melambungnya tarif jasa telekomunikasi yang masih dimonopoli.  

 Masalah pembajakan, Pembajakan sudah terjadi sejak awal diperkenalkannya 

teknologi komputer pribadi (PC) di Indonesia.  Kegiatan hacking/cracking/carding yang 

meresahkan, terlepas dari motivasi yang melatarbelakanginya, ketiga kegiatan itu tidak bisa 

disamaratakan.  Masalahnya terletak pada mentalitas tadi, keinginan untuk memperkaya 

diri dengan cepat, atau menjadi terkenal dengan cepat, atau berada menebar teror. 

Pengertian Pemahaman 

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan 

pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em zul, Fatzri 2008).   
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Menurut Sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, 

menafsirkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterima.   

 Menurut Poesprodjo (1987: 52-53) bahwa pemahaman bukan hanya sekedar 

berpikir, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain.  

Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam berbisnis (sumber 

pengetahuan tentang hidup, melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati.  

Pemahaman suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang 

lain.  

Karakter  

 Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak John 

Sewey merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa, watak (  karakter) 

merupakan tujuan umum dan pendidikan budi pekerti di sekolah.  Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Karakter memiliki arti: 1). Sifat- sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari yang lain.  2) Karakter juga bisa menyentuh "huruf". 

Menurut (Ditjen Mandikdasmen - Kementerian Pendidikan Nasional), berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan dalam, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap 

keputusan yang dibuat.  WB. Saunders, (1977: 126) menjelaskan bahwa karakter adalah 

sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan individu, sejumlah atribut yang dapat diamati 
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pada individu.  Gulo W, (1982: 29) menjabarkan bahwa karakter adalah ditinjau dari titik 

tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang. Biasanya mempunyai sifat-sifat yang 

relatif tetap Kamisa, (1997: 281) mengungkapkan bahwa karakter adalah sifat-sifat yang 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, 

watak.  Berkarakter yaitu mempunyai watak, kepribadian.  

 Tinjauan Alkitab Tentang Pembentukan Karakter Anak Dalam Perjanjian Lama 

 Alkitab sudah ditulis sejak awal ciptaannya dalam kitab Kejadian, "Anak-anak yang 

Tuhan berikan kepadaku" (kejadian: 1). Konsep ini merupakan pernyataan Allah yang tegas 

sejak awal (Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru).  Dimana anak-anak merupakan 

mempersembahkan atau anugerah Tuhan.  Puncaknya dalam Perjanjian Lama Maz 127: 3, 

Ayat itu menyatakan bahwa anak-anak adalah pusaka dari Tuhan, dan anak dalam 

kandungan adalah mempersembahkan atau warisan, dengan demikian maka anak-anak 

adalah milik pusaka Tuhan yang harus benar- benar mendapat perhatian khusus dalam 

segala  aspek kehidupannya khususnya dalam hal pemesanan karakternya.   

Perjanjian Baru 

 Pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya sebelum naik ke surga; Pergi dan 

jadikanlah segala bangsa murid-Ku.  Perkataan Yesus "Jadikanlah segala bangsa muridKu" 

dalam bahasa Yunani dipakai kata. Matheteusate ponta ta ethne, yang artinya; Pertama, 

matheteusate adalah kata kerja di dalam tendeaorist yang menunjukan ke masa yang akan 

datang (masa depan) dari asal kata kerja matheteuo yang diartikan "seorang yang belajar".  

Dari Hasil Bimbingan Keluarga dan Dasar Rasul Paulus, sehingga Timotius memiliki 

Kehidupan yang memuaskan, Hal ini dapat dilihat dari beberapa nats Alkitab.  (Kis 16: 2 

dan 2 Tim 3: 10-11) membuktikan bahwa mendidik dan membesarkan anak dengan 

keteladanan yang benar-benar akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan. 
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PENUTUP 

 

 Kesimpulan 

      Sebagai kesimpulan dari penulisan ini hasil penelitian dan pembahasan 

sebelumnya.  Kemudian, disampaikan pula, saran yang berdasarkan hasil pada hasil.  Saran 

dalam penelitian ini ditujukan kepada para akademis Kristen, Orang Tua dan para Pelajar 

Kristen.  Jadi, secara keseluruhan, situasi yang diambil dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Penggunaan Teknologi Informasi komunikasi yang baik mendorong responden 

untuk meningkatkan Karakter.  Temuan ini ditunjukkan pada regresi koefisien 

Beta (B) sebesar 0, 270, 

2. Pemahaman Religiusitas koefisien regresi Beta (B) sebesar 0, 389. Temuan ini 

menandakan bahwa Pemahaman Religiusitas yang paling penting dalam 

mendukung Karakter pelajar pada Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMP 

Kristen) Tunas Bangsa Denpasar-Bali. 

3. Secara simultan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dan Pemahaman 

Religiusitas berdampak signifikan terhadap Karakter pelajar. 

4. Secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

penggunaan Teknologi Informasi - komunikasi terhadap Karakter Pelajar pada 

Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMP Kristen) Tunas Bangsa Denpasar-

Bali.  Jika setiap pelajar dapat menggunakan Teknologi Informasi komunikasi 

dengan baik hal ini dapat berdampak pada karakter yang semakin baik.  



70 

Demikian pula dengan Pemahaman Religiusitas yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Karakter pelajar. 

5. Dari tinjauan Teologis maka pelajar remaja Kristen harus menjadikan Firman 

Tuhan sebagai dasar fondasi hidupnya, seperti uraian di Bab empat yang 

memaparkan empat manfaat firman Tuhan yaitu: Untuk mengajar, Untuk 

menyatakan kesalahan, Untuk memperbaiki kelakuan, Mendidik dalam 

kebenaran.  
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PENGARUH PERHATIAN ORANGTUA DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA SMP KRISTEN TUNAS BANGSA  

DENPASAR-BALI TAHUN 2018 

CHARLES O. MOKOS, S.Th, M.Pd.K 

 

 

 

Abstrak 

 Prestasi seorang anak di sekolah tidak datang dengan sendirinya.  Akan tetapi, ada 

banyak faktor pendukung di dalamnya.  Faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu faktor dari dalam dan dari luar.  Tidak dapat dipungkiri bahwa orangtua yang 

memberikan perhatian secara konsisten, pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan 

psikologis yang baik dapat berdampak positif pada prestasi belajar anak di sekolah.  

Demikian halnya dengan teman sebaya.  Teman sebaya yang merupakan kelompok sosial 

dari anak, dapat memberikan dampak terhadap kehidupan seorang anak.  Dampak tersebut 

bisa negatif tetapi juga positif terhadap prestasi belajar.  Tentu dalam hal ini yang 

diharapkan adalah dampak positif.    

 

Abstark 

 A child's achievements at school do not come naturally. However, there are many 

supporting factors in it. These factors are grouped into two parts, namely internal and 

external factors. It cannot be denied that parents who pay consistent attention, good 

physical, spiritual and psychological needs can have a positive impact on children's 
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learning achievement in school. Likewise with peers. Peers who are the social group of 

children can have an impact on a child's life. This impact can be negative but also positive 

on learning achievement. Of course, in this case what is expected is a positive impact. 

 Pengaruh yang positif dari teman sebaya dapat terjadi apabila mereka hadir sebagai 

pendorong, pemberi motivasi serta pendukung dalam kegiatan belajar dan kegiatan-

kegiatan positif lainya yang dapat menunjang prestasi belajar seorang anak di sekolah.   

 Sedemikian besarnya pengaruh kedua faktor ini terhadap prestasi belajar siswa, 

maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji, mengungkapkan dan 

memperoleh, data yang tepat baik secara normatif dan faktual tentang pengaruh perhatian 

orangtua dan teman sebaya terhadap prestasi belajar.   

Kata Kunci: Perhatian Orangtua, Teman Sebaya, Prestasi Belajar 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang 

 Pendidikan merupakan faktor penting dalam mewujudkan cita-cita dan masa depan 

seseorang bahkan suatu bangsa.  Hal ini tidak mudah karena harus ditunjang oleh berbagai 

macam faktor pendukung seperti sarana dan prasarana belajar, alat dan bahan dalam proses 

belajar, lingkungan masyarakat, pemerintah, keluarga, motivasi belajar peserta didik serta 

peran dari kelompok sosial peserta didik atau yang dikenal dalam istilah teman sebaya.  

Faktor-faktor ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan suatu pendidikan yang 

berhasil guna.Sejalan dengan itu sebagaimana dalam salah satu tujuan dalam UUD 1945 

yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.Dalam buku Undang-Undang pendidikan pasal 28 

dan 29 (Tim Sinar Grafika, 2002) menyatakan demikian “pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua 

anak.Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. 

 Pada kenyataannya walaupun undang-undang pendidikan yang sudah dirumuskan 

sedemikian baik, tetapi masih terdapat banyak hambatan yang menyebabkan pemerataan 

pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.Adapun masalah tersebut seperti pengaruh 

iklim, kebudayaan, kekurangan tenaga pendidik profesional serta kurangnya sarana dan 

prasarana pendidikan. 

 Kekurangan-kekurangan yang demikian dapat diminimalisasi apabila pendidikan 

dalam keluarga dapat dilakukan dengan baik.Keluarga adalah lembaga pendidikan terutama 
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yang pada akhirnya menjadi pondasi penting dalam perjalanan kehidupan seorang peserta 

didik.  Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam keluarga mempengaruhi segala aspek 

kehidupan seseorang baik dalam cara berpikir, berkata dan dalam setiap perbuatannya.  

Pentingnya peran orangtua dalam proses pendidikan keluarga dinyatakan dalam Alkitab 

yang tertulis dalam Ulangan 6:6-9.  

 Peran dalam mendidik anak-anak tidaklah semudah yang dibayangkan, karena 

proses pengajaran yang benar tidaklah dalam satu waktu tertentu tetapi sepanjang hidup.  

Penekanan penting dalam teks Alkitab tersebut adalah proses pendidikan harus berlangsung 

secara kontinyu supaya pengajaran tersebut dapat diingat, dilakukan dan membudaya dalam 

hidup.  Dari pendapat-pendapat di atas maka jelas bahwa orang tua memiliki pengaruh yang 

sangat penting.  Pengaruh itu meliputi hal-hal yang bersifat rohani dalam pengenalan akan 

Allah, tetapi juga dalam hal jasmani.  Anak tidak sekedar mengetahui dan memahami, 

tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat mengubah kehidupannya dalam 

bimbingan orangtua.Pembentukan kepribadian anak tidak terlepas dari tanggung jawab 

orang. 

 Pada kenyataannya peran dalam mendidik dan memperhatikan anak secara utuh 

belum disadari secara penuh oleh sebagian orang tua.  Banyak orang tua yang mengerti 

perannya hanya sebatas melahirkan anak tetapi dalam proses pendidikan diserahkan kepada 

pembantu.  Makanya tidak heran banyak anak-anak yang lebih taat pada pembantu dari 

pada orangtua.  Banyak anak yang tumbuh dengan mental seorang pembantu seperti malu, 

minder dan cepat menyerah saat berhadapan dengan masalah pembelajaran di sekolah.  

Sebagian orang tua berjerih lelah mencari uang dari pagi sampai malam sehingga waktu 
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belajar bersama anak-anak pun tidak ada.  Sebagian pula menyekolahkan anaknya tetapi 

tidak mengikuti proses perkembangan anaknya di sekolah.    

 Kebutuhan-kebutuhan dalam fasilitas yang cukup dan lengkap sangat penting dalam 

kehidupan seorang anak, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi satunya-satunya yang 

harus dikejar dan ditunaikan oleh orangtua.   Waktu, perhatian, kasih sayang yang 

seimbang, pengajaran dalam disiplin saat anak melakukan kesalahan adalah hal-hal penting 

yang juga perlu diperhatikan oleh orangtua.  Tanpa disiplin dan dukungan orangtua yang 

utuh maka tentu hal ini sangat berbahaya bagi anak, sebab mereka kehilangan figur yang 

dapat memberikan keteladan dan rasa aman secara psikologis.Sebagian anak merasa 

berkecukupan dalam segala hal tetapi kurang dalam keintiman bersama orang tua.  Dan 

akibat dari situasi ini, kebanyakan anak-anak akan mencari figur di luar rumah yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai teladan.  Kondisi di atas tentu sangat berbahaya apabila 

pengaruh yang didapatkan dari luar adalah hal-hal yang bersifat negatif. 

 Selain pengabaian tanggung jawab orangtua terhadap anak yang terjadi dewasa ini, 

adapun pengaruh yang datang dari luar lingkungan keluarga, salah satunya adalah pengaruh 

teman sebaya.  Teman sebaya juga dapat memberikan pengaruh yang sangat 

besar.Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif, semuanya ini 

tergantung dari keberadaan kelompok sosial di mana anak bergaul.  Dalam Surat 1 Korintus 

15:33 tertulis demikian “janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan 

yang baik”.Teman sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hidup seorang 

siswa.  Terkadang seorang anak rela melakukan berbagai macam hal agar dapat diterima 

dan diakui dalam sebuah kelompok sosial.  
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 Banyak orang tua dan anak tidak menyadari tentang pentingnya prestasi dalam 

pendidikan.Kenyataanya prestasi seorang anak dapat mempengaruhi kelanjutan dalam 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik.Ada sekolah-sekolah tertentu yang 

menerapkan aturan dalam penerimaan siswa dengan jalur prestasi baik dalam bidang 

olahraga dan juga dalam bidang akademik.  Siswa yang lulus dengan prestasi yang baik 

sangat memudahkannya untuk menentukan pilihan dalam melanjutkan pendidikan, akan 

tetapi sangat disayangkan bagi siswa yang tidak mendapatkan prestasi terbaik tentu hal ini 

menjadi persoalan besar 

 

 Dari keseluruhan uraian mengenai latar belakang di atas maka kesimpulannya 

adalah bahwa ada banyak faktor penghambat dalam tercapainya pendidikan yang maksimal 

bagi seorang anak.Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu faktor 

yang datang dari luar dan faktor yang datang dari dalam.Di samping faktor penghambat ada 

juga hal positif yang dapat menjadi pendorong yang baik bagi keberlangsungan 

pembelajaran dan terutama prestasi seorang anak didik.Dukungan positif tersebut yaitu dari 

pihak orang tua dan lingkungan sosial peserta didik yaitu teman sebaya.  Kedua faktor ini 

mempunyai pengaruh yang besar pada prestasi seorang peserta didik yang dapat 

menolongnya dalam studi lanjutan yang akan ditempuh nanti. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yakni 

mengumpulkan data dari berbagai buku, mempelajari bagian-bagian Alkitab dan buku-buku 

penunjang yang merupakan referensi dari materi utama yaitu mengenai peranan orang tua, 

strategi orang tua dalam mengajar anak di rumah, pengaruh-pengaruh secara eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. Selain itu, juga menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research), yakni mengadakan penelitian langsung di lapangan 

dengan menggunakan metode observasi penyebaran angket berupa pertanyaan-pertanyaan 

baik kepada siswa dan orang tua agar dengan demikian didapatkan data yang akurat dan 

tepat tentang hubungan orang dan teman sebaya terhadap prestasi belajar.  
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PEMBAHASAN 

Pola Asuh Otoriter  

 Pola pengasuhan otoriter adalah pola pengasuhan yang memaksakan keinginan 

orang tua kepada anak. Dimana semua keinginan orang tua harus dituruti oleh anak tanpa 

pengecualian. Disini anak tidak bisa memberikan pendapat dan hanya harus mengikuti 

kemauan orang tua. Biasanya kemauan dari orang tua tersebut tanpa diberikan alasan. 

Akibatnya bisa membuat anak “Depresi“. Apabila anak tersebut berhasil mengikuti pola 

asuh yang seperti ini maka anak akan bersifat seperti orang tuanya. 

 Selanjutnya dijelaskan oleh (Rizky dan Nisa, 2014) bahwa ciri-ciri dari pola asuh 

ini, menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Anak harus menurut dan 

tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Anak sekolah 

adalah "robot" yang dikendalikan orang tua, sehingga menjadi kurang inisiatif, merasa 

takut tidak percaya diri, pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan, tetapi disisi lain 

anak bisa memberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan 

menggunakan narkoba. Selain itu, anak yang diasuh dengan pola asuh ini cenderung akan 

menjadi disiplin yakni mentaati peraturan, walaupun terkadang hanya untuk menyenangkan 

orang tua atau suatu bentuk kedisiplinan dan kepatuhan yang semu. Di belakang orang tua, 

bisa jadi anak akan menunjukkan perilaku yang berbeda. 

Pola Asuh Permisif 

 Tipe orang tua yang mempunyai pola asuh permisif cenderung selalu memberikan 

kebebasan pada anak tanpa memberikan kontrol sama sekali. Anak sedikit sekali dituntut 
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dalam hal tangung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa. Anak 

diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang tua tidak banyak mengatur 

anaknya.  Menurut Spock (Aisyah, 2010) orang tua permisif memberikan kepada anak 

untuk berbuat sekehendaknya dan lemah sekali dalam melaksanakan disiplin pada anak. 

Hurlock (Aisyah, 2010) mengatakan bahwa pola asuhan permisif bercirikan adanya kontrol 

yang kurang, orang tua bersikap longgar atau bebas, bimbingan terhadap anak kurang. 

 Menurut (Rizky dan Nisa, 2014) Sifat pola asuh ini, yakni segala aturan dan 

ketetapan keluarga di tangan anak.  Orang Tua menuruti segala kemauan anak. Anak 

cenderung bertindak semena-mena, tanpa pengawasan orang tua.  Ia bebas melakukan apa 

saja yang diinginkan.  Dari sisi negatif lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan 

sosial yang berlaku. Bila anak mampu menggunakan kebebasan tersebut secara 

bertanggung jawab, maka anak akan menjadi seorang yang mandiri, kreatif, inisiatif dan 

mampu mewujudkan aktualisasinya. 

 Selanjutnya Pola asuh permisif adalah jenis pola asuh anak yang cuek terhadap 

anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan.  Biasanya pola pengasuhan 

anak semacam ini diakibatkan oleh karena orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, 

kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan 

baik.  Anak yang diasuh orang tuanya dengan metode semacam ini nantinya bisa 

berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, 

memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang 

menghargai orang lain, dan lain sebagainya baik ketika kecil sampai dewasa. 
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Pola Asuh Demokratis 

 Pola asuh demokratis adalah merupakan pola asuh yang paling baik. Dimana orang 

tua bersikap seperti sahabat. Anak bebas mengemukakan pendapatnya. Disini orang tua 

lebih mau mendengar keluhan dari anaknya, mau memberikan masukan. Ketika anaknya 

diberi hukuman, orang tua menjelaskan kenapa dia harus dihukum. Selanjutnya menurut Ira 

Petranto (2005) pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan perilaku ini 

bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran.  

Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang 

berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan 

kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatannya 

kepada anak bersifat hangat. (Ira Petranto, 2005). 

 (Rizky dan Nisa, 2014) kembali mempertegas bahwa Kedudukan antara orang tua 

dan anak sejajar. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang 

dilakukan oleh anak tetap harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral.  Orangtua dan anak tidak dapat berbuat semena-

mena. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk mempertanggungjawabkan segala 

tindakannya. Akibat positif dari pola asuh ini, anak akan menjadi seorang individu yang 

mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, tidak munafik, 

jujur, akan tetapi akibat negatifnya adalah anak cenderung merongrong kewibawaan 

otoritas orang tua kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara anak dan orangtua. 
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Pola asuh temporizer 

Temporizer ini merupakan pola asuh yang sangat tidak konsisten.  Dimana orang tua tidak 

memiliki pendirian.  Terkadang orang tuanya tidak memarahi anaknya, jika anaknya pulang 

lebih lama dari itu, tapi terkadang juga orang tua marah besar kepada anaknya jika lewat 

pada waktunya.  Ini dapat membuat anak bingung. 

Pola Asuh Appeasers 

 Appeasers ini merupakan pola asuh dari orangtua yang sangat khawatir akan 

anaknya, takut terjadi sesuatu yang tidak baik pada anaknya (overprotective). Orangtua 

tidak mengizinkan anaknya untuk bepergian tanpa didampingi oleh orangtua, karena takut 

terjadi yang tidak diinginkan. Ini membuat anak menjadi tidak bebas. 

Pola Asuh Otoritatif 

 Pola asuh otoritatif adalah pola asuh orangtua pada anak yang memberi kebebasan 

pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan 

anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orangtua.  
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PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA 

A. Kebutuhan Akan Tempat Tinggal 

 Rex Jackson (1978) mengatakan bahwa orang tua yang baik ingin menyediakan 

rumah yang baik untuk anak-anaknya. Rumah yang dperlukan tidaklah mewah, meskipun 

sederhana tetapi perlu dijaga kebersihannya sehingga dapat tercipta suasana yang 

menyenangkan.  

B. Pakaian dan Makanan 

 Rex Jeckson (1978) menyatakan bahwa orang tua yang baik akan berusaha untuk 

memberikan pakaian yang patut kepada anak-anaknya dan juga dapat mengatur kebutuhan 

makanan anak-anak agar cukup bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka.  

 

C. Pendidikan Di Rumah dan Di Sekolah  

 Pendidikan yang benar harus dimulai dari rumah.  Orang tua perlu mengajarkan 

kepada anak-anak mereka tentang pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti kebersihan 

diri dan lingkungan, kesehatan, disiplin serta budi pekerti yang baik.  Di samping 

pendidikan yang diperoleh di rumah, orang tua perlu berusaha mencarikan bagi anak-

anaknya sekolah yang nyaman dan dapat memberikan pengaruh positif baik kepada 

karakter dan akademik anak, tentu dalam hal ini perlu ada pengorbanan berupa biaya yang 

tidak sedikit (Rex Jackson, 1978). 
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MELENGKAPI KEBUTUHAN ROHANI ANAK 

A. Mendidik Dalam Firman Allah 

 Sebagai orang tua tentu mengharap akan supaya anak memiliki kehidupan yang 

bahagia, maka salah satu tugas utama adalah mengajarkan kepada mereka kebenaran 

Firman Allah agar dengan demikian hidup anak-anak dapat memuliakan Tuhan.  Adapun 

pokok-pokok ajarannya seperti mengasihi Allah, menaati dan menyiapkan diri untuk 

sebuah kehidupan yang kekal (Rex Jackson, 1978).  Sejalan dengan itu Edwin (Edwin C, 

2016) menyatakan bahwa orang tua perlu tekun berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus 

dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Orang tua perlu rajin dalam mengalih kebenaran 

Firman Allah sebagai panduan utama dalam hidup.  

B. Setia Dalam Persekutuan-Persekutuan 

 Kesetian kepada Allah juga dapat ditujukkan dengan membawa anak-anak untuk 

hadir dalam ibadah minggu dan juga persekutuan-persekutuan keluarga yang lain. 

Kebiasaan meninggalkan anak di rumah pada hari minggu dapat menjadi kebiasaan yang 

akan dibawa hingga dewasa (Rex Jackson, 1978). Sejalan dengan itu John Drescher 

mengatakan bahwa “melalui ibadah keluarga, anak-anak dapat mempelajari hubungan 

mereka dengan keluarga Allah yang lebih luas (Jhon D, 2001). 
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MEMAHAMI KEBUTUHAN PSIKOLOGIS ANAK 

A. Membangun Komunikasi 

 Hal yang perlu yang harus dilakukan oleh orang tua dalam membangun prestasi 

pada anak ialah orang tua harus mampu untuk membangun komunikasi.  Dengan adanya 

komunikasi dan saling terbuka sangat menolong anak untuk berkembang dan dapat 

mengembangkan ide-ide baru yang dimilikinya.  Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1997) dikemukakan bahwa “berkomunikasi adalah mengadakan komunikasi, 

berhubungan”.Adanya hubungan timbal balik antara anak dan orang tua sangatlah penting.  

Dengan kenyamanan yang diberikan orangtua lewat komunikasi anak dapat mengutarakan 

dan menceritakan permasalahan-permasalahan yang dialami baik itu di rumah, pergaulan 

dengan teman sebaya dan di sekolah kepada orangtuanya dengan terbuka dan tidak ada rasa 

takut.   

 Di dalam membangun komunikasi orang tua harus berusaha untuk mempercayai 

anaknya.  Dengan adanya komunikasi yang baik, terciptalah keakraban antara orangtua dan 

anak maka akan terbangun hubungan yang harmonis dan akrab karena komunikasi 

merupakan pengikat antara orang tua dan anak.  (Mary Go Setiawan, 2004) mengatakan 

bahwa komunikasi merupakan pengikat yang penting bagi kedua generasi.  Komunikasi 

merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia, tanpa ada komunikasi 

maka tidak ada hubungan timbal balik 

 Orang Tua Kristen harus belajar dari kebenaran Firman Tuhan tentang bagaimana 

komunikasi yang baik dan benar, karena dengan komunikasi yang baik dapat mengurai 
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berbagai persoalan yang dihadapi oleh seorang anak demikian pula orangtua. Y. Singgih 

Gunarsa (2002) dengan tegas berkata bahwa: 

 Anak-anak remaja membutuhkan lebih banyak keluwesan dalam menepati waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas.  Namun agar tugas yang dilakukan lebih 

bermakna bagi mereka, maka perlu diciptakan beberapa kewajiban pokok di rumah.  

Pengendalian hubungan antara anak-anak remaja dengan kedua orang tua mereka lebih 

sulit.  Orang tua yang memiliki anak remaja perlu mengintrospeksi diri bahwa komunikasi 

antara anak dan orang tua harus diterapkan. 

B. Mengadakan Rekreasi Keluarga 

 Rekreasi adalah bagian dari terapi terhadap keluarga.  Dengan adanya waktu 

rekreasi yang cukup, maka tentu dapat membangun keintiman antar anggota keluarga.  

Waktu rekreasi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk saling terbuka di antara orang tua 

dan anak-anak.  Julianto Simanjuntak (2014) menyatakan bahwa rekreasi dan berlibur 

adalah hal yang positif dan bermanfaat bagi kesehatan mental.  Selain dapat menjadi sarana 

keintiman juga dapat memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.  Disamping itu, 

berlibur juga dapat mengurangi stress dan kelelahan serta meningkatkan produktivitas 

kerja. Dengan berlibur, kita akan mendapat energi dan kesegaran yang baru.  

 Teman Sebaya 

 Menurut (John W. Santrock, 2013) dalam buku Psikologi Remaja, Peer group 

adalah sekumpulan remaja yang sebaya yang punya hubungan erat dan saling 

tergantung.Kesamaan yang ada pada kelompok teman sebaya dilatarbelakangi dari faktor 



86 

usia atau tingkat kedewasaan, sosial, ekonomi, aktivitas, minat.  Interaksi teman sebaya 

lebih banyak muncul pada anak-anak yang berjenis kelamin sama dari pada yang berbeda 

jenis kelamin.Hal senada dinyatakan oleh (Chaplin, 1995) bahwa teman sebaya atau peer 

adalah teman seusia, sesama, baik secara sah maupun secara. Sedangkan kelompok teman 

sebaya atau peer group adalah suatu kelompok dimana anak mengasosiasikan dirinya. 

Ciri-ciri Teman Sebaya 

 (Widradini, 1988) menjelaskan bahwa dalam interaksi teman sebaya terdapat 

perubahan ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Minat yang beraneka ragam dan tidak tetap kepada minat yang lebih sedikit 

macamnya dan mendalam.  

b. Tingkah laku yang ribut dan damai, banyak berbicara dan adu keberanian kepada 

tingkah laku yang lebih tenang dan lebih teratur.  

c. Penyesuaian diri kepada orang banyak ke penyesuaian diri kepada kelompok kecil.  

d. Memandang status keluarganya sebagai sesuatu hal yang tidak penting dalam hal 

menentukan teman-temannya kepada hal yang memperhatikan pengaruh status 

ekonomi dari keluarga untuk menentukan pilihan teman. 

e. Kencan-kencan yang kadang-kadang diadakan dengan teman-teman yang berganti 

kepada kencan-kencan dengan sahabat karib yang tetap.  
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Faktor-faktor Teman Sebaya 

Desmita (2006) faktor-faktor yang memungkinkan akan mempengaruhi   

terbentuknya interaksi teman sebaya adalah sebagai berikut:  

a. Pentingnya aktivitas bersama-sama, adapun aktivitas bersama itu meliputi berbicara, 

keluyuran, berjalan ke sekolah, berbicara melalui telepon, mendengarkan musik, 

bermain game, dan juga senda gurau. Aktivitas ini dilakukan remaja agar mereka 

mudah diterima di dalam kelompoknya.  

b. Tinggal di lingkungan yang sama, biasanya kelompok teman sebaya merupakan 

individu yang tinggal di daerah yang sama sehingga menjadi teman sepermainan. 

Karena tinggal di lingkungan yang sama, biasanya mempunyai hubungan dalam 

kelompok juga dekat sebab intensitas untuk berkumpul lebih banyak.  

c. Bersekolah di sekolah yang sama, kelompok teman sebaya juga akan mudah 

terbentuk di lingkungan sekolahan. Kontak sosial, interaksi serta komunikasi teman 

sebaya akan mudah dilakukan karena berada dalam satu sekolahan.  

d. Berpartisipasi dalam organisasi masyarakat yang sama, organisasi masyarakat juga 

akan mempermudah remaja untuk melakukan interaksi dengan teman sebayanya di 

lingkungan masyarakat. 

 

 

 

 



88 

HASIL PENELITIAN 

Pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar  

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar anak di Sekolah Menengah Pertama 

Kristen (SMP Kristen) Tunas Bangsa Denpasar-Bali, hal ini mengindikasikan bahwa, 

apabila setiap siswa mendapatkan perhatian yang utuh   dari orang tua maka akan dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah.  Adapun perhatian itu antara lain 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan juga secara psikologis.  Di samping itu 

pengawasan dan disiplin yang seimbang akan sangat menolong siswa dalam 

memaksimalkan waktu belajar dengan baik demi tercapainya prestasi yang maksimal.   

 

Pengaruh teman sebaya terhadap prestasi belajar 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara teman sebaya terhadap prestasi belajar anak di Sekolah Menengah 

Pertama Kristen (SMP Kristen) Tunas Bangsa  Denpasar-Bali, hal ini membuktikan bahwa 

teman sebaya merupakan teman yang sering diajak bermain dan berbagi bersama dalam 

banyak hal, karena teman sebaya yang memberikan pengaruh yang positif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Pengaruh perhatian orang tua dan teman sebaya terhadap prestasi belajar  

 Secara korelasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan Perhatian 

Orang Tua dan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah 
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Pertama Kristen (SMP Kristen) Tunas Bangsa Denpasar-Bali. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut mengindikasikan bahwa anak yang memiliki dukungan orang tua yang utuh serta 

didukung oleh adanya pergaulan dengan teman sebaya secara positif maka dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, yang siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif 

kelompok belajar bersama, berolahraga serta kegiatan berorganisasi.  Semua kegiatan ini 

dapat memberikan citra yang positif dalam prestasi belajar di sekolah.  Akan tetapi perlu 

disadari bahwa pergaulan teman sebaya dalam hal yang negatif dapat menimbulkan konflik 

sehingga mengarah pada perilaku negatif seperti terlibat dalam kelompok geng motor, 

miras, narkotika yang pada akhirnya dapat merusak prestasi belajarnya di sekolah.  
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan, maka kesimpulan dari penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Perhatian Orang Tua (X1) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) adalah 

positif dan signifikan.  Hal ini menunjukkan pengaruh bahwa semakin baik 

Perhatian Orang Tua (X1), maka semakin baik pula Prestasi Belajar Siswa (Y) pada 

Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMP Kristen) Tunas Bangsa  Denpasar-Bali.  

Peningkatan prestasi belajar terjadi apabila orangtua konsisten dalam mengikuti 

proses perkembangan akademik anak, penerapan pola asuh yang benar, kasih 

sayang dan disiplin yang seimbang, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, 

penyediaan fasilitas belajar yang cukup, pemenuhan kebutuhan rohani yang cukup 

serta pemenuhan kebutuhan psikologis anak.   

2. Pengaruh Teman Sebaya (X2) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) adalah positif 

dan signifikan. Hal penelitian ini menunjukkan pengaruh bahwa makin positif 

pengaruh yang didapatkan dari teman sebaya (X2), maka semakin baik pula Prestasi 

Belajar Siswa (Y) pada Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMP Kristen) Tunas 

Bangsa  Denpasar-Bali.  Peningkatan prestasi belajar siswa dapat terjadi secara 

signifikan apabila anak mampu menunjukkan kualitas hidup yang bertanggung 

jawab baik kepada orangtua dan Tuhan.  Siswa perlu secara tegas menolak hal-hal 

buruk yang ditawarkan oleh teman yang kemudian dapat berdampak buruk terhadap 

prestasi belajarnya.  Dengan alasan-alasan yang logis serta dasar kebenaran Firman 
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Allah yang kokoh maka kualitas hidup sebagai pribadi yang istimewa tetap terjaga 

serta siswa tetap pada fokus pada proses pendidikan guna mencapai prestasi 

maksimal.  

 

3. Secara simultan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Perhatian Orang 

Tua (X1) dan Teman Sebaya (X2) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) di Sekolah 

Menegah Pertama Kristen (SMP Kristen) Tunas Bangsa Denpasar-Bali.  

Peningkatan prestasi akan semakin besar jika faktor internal (orangtua) dan 

eksternal (teman sebaya) dapat saling melengkapi.  Apabila siswa menerima hal-hal 

yang positif dari orangtua guna peningkatan prestasi dan pengaruh teman sebaya 

yang positif, yaitu sebagai pendorong, motivator, penasehat, maka tentu akan 

melahirkan motivasi yang kokoh guna berjuang demi pencapaian prestasi yang 

semakin maksimal. 
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“PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF BERBASIS 

KOOPERATIF GROUP INVESTIGATION TERHADAP PENINGKATAN 

PRESTASI HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN (PAK) DI 

SEKOLAH DASAR NEGRI IV BANYUASRI SINGARAJA-BALI“ 

TAHUN 2018 

SAMAKALIAN HULU. S.Pd.K, M.Th 

 

ABSTRAKSI 

  Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasri Singaraja Bali, 

dengan tujuan untuk melihat pengaruh pembelajaran inovatif berbasis kelompok ivestigasi 

terhadap prestasi belajar PAK.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

berbasis kelompok kooperatif investigasi sedangkan variabel yang terikat adalah prestasi 

hasil belajar PAK.  Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan jenis 

penelitiannya adalah "Desain pra-eksperimental".   

 Sumber data diperoleh dengan observasi dan kuisioner, juga dengan kajian 

kepustakaan untuk mendapatkan informasi dasar teoritis dan kerangka berpikir berdasarkan 

hasil analisis statistik diskriptif dan analisis statistik uji korelasi melalui penghitungan 

SPSS for Window, diketahuia bahwa tingkat pengaruh pembelajaran berbasis investigasi 

kelompok kooperatif terhadap peningkatan prestasi hasil belajar PAK di Sekolah Dasar 

Negeri 4 Banyuasri Singaraja Bali masuk dalam katagori signifikan. 

Kata Kunci: Pembelajaran inovatif, prestasi hasil belajar,  
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ABSTRACT 

  This research was conducted at SD Negeri 4 Banyuasri Singaraja Bali, with the aim 

of seeing the effect of group-based investigation of investigations on learning achievement 

of PAK. The independent variable in this study is investigative cooperative group-based 

learning while the dependent variable is the achievement of PAK learning outcomes. The 

method used is a qualitative method, while the type of research is "pre-experimental 

design". 

 Sources of data obtained by observation and questionnaires, as well as literature 

review to obtain basic theoretical information and a frame of mind based on the results of 

descriptive statistical analysis and statistical analysis of the correlation test through the 

calculation of SPSS for Window, it is known that the level of influence of cooperative 

group investigation-based learning on improving learning achievement PAK at SD Negeri 

4 Banyuasri Singaraja Bali falls into the significant category. 

Keywords: innovative learning, learning outcomes achievement, 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

 Menurut UU.No.20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  Hal ini berarti, pendidikan memiliki 

peran penting dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, 

damai, terbuka, dan demokratis.  Oleh karena itu, tolak ukur peningkatan mutu pendidikan 

disekolah dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai. Namun hingga kini tidak semua 

siswa mendapatkan kriteria hasil belajar yang ditentukan.  Hal ini terjadi karena seiring 

dengan merosot presentasi belajar peserta didik yang disebabkan oleh beberapa masalah.  

Ada banyak jawaban dari masalah itu, ada yang berpendapat bahwa masalah itu disebabkan 

oleh sistem kebijakan pendidikan yang salah, dan kesalahan itu disebabkan oleh para 

pelaku pendidikan yaitu guru, dosen dan pejabat yang terkait dengan pendidikan, sebagian 

orang lagi mengatakan bahwa kesalahan itu terletak di dalam pembuatan kurikulum yang 

bersifat sentralisasi.  Dalam hal ini, pelaku pendidikan memang memiliki pengaruh yang 

besar seperti dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas Bab XI pasal 

39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan: 1. Tenaga kependidikan 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknik 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, 2. Pendidik merupakan tenaga 

profesional yang melaksanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  Pandangan- 

pandangan itu terus diperdebatkan, tetapi tidak bijaksana jika hanya berhenti dalam yang 

tidak ada ujung penyelesaian.   

 Semua komponen dalam pelaksana pendidikan nasional harus menyadari bahwa 

merosotnya prestasi belajar dalam sebuah satuan pendidikan yang disebabkan oleh banyak 

hal, selain mencari penyebab para pendidik harus melakukan upaya- upaya pembenahan 

atau perbaikan kualitas pendidikan dari mencari keuntungan pribadi dari sistem pendidikan 

nasional yang dipenuhi oleh kepentingan-  kepentingan yang tidak ada kepentingannya 

dengan pendidikan.  Reformasi pendidikan harus dilakukan agar kualitas pendidikan 

nasional dapat dicapai dengan tujuan nasional.  Bukti nyata adanya reformasi pendidikan 

adanya paradigma baru dari pejabat-pejabat yang masalah pendidikan adalah orang-orang 

yang mengerti pendidikan, perubahan kurikulum secara fleksibel dan berkesinambungan, 

peningkatan kualitas dan profesional pendidik.   

 Semua usaha dan tindakan itu sebagai solusi untuk dapat meningkatkan prestasi 

belajar dalam pendidikan itu harus dilakukan secara terus menerus sampai menghasilkan 

tingkat pendidikan nasional yang berkualitas.  Proses belajar mengajar antara peserta didik 

menjadi bagian penting, banyak yang berpendapat bahwa hingga saat ini proses 

pembelajaran masih bersifat transfer pengetahuan dari guru ke siswa yaitu siswa hanya 

menerima dan mengikuti penyampain guru saja, siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran.  Hal tersebut menjadi sebab merosotnya kualitas pendidikan nasional. 

Metode mengajar yang tradisional tersebut hanya mengubah satu aspek dalam diri manusia 



96 

yaitu pengetahuan, dampaknya terlalu sederhana untuk perolehan prestasi belajar peserta 

didik.  Maka dari itu, Pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, 

sistematis sesuai dengan materi yang diajarkan, agar peserta didik dapat mencapai tingkat 

tertinggi dalam prestasi belajarnya.  Program peningkatan profesional pendidik harus terus 

menerus terus menerus, agar mampu menciptakan kualitas pendidikan, demi tingkat 

prestasi yang dapat dicapai karena guru adalah pekerja profesional yang menggunakan ke 

ahliannya untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan serta pengalaman belajar 

peserta didik ke arah kematangan dan kedewasaan. Para pendidik terkadang cenderung 

untuk memaksakan suatu metode mengajar, biasanya hanya terjebak dalam rendahnya 

pemahaman terhadap pembelajaran yang inovatif.  Proses belajar mengajar terjadi seperti 

kebiasaan, pendidik menjelaskan sesuatu di depan kelas, kemudian peserta didik mencatat, 

dan kemudian diakhiri dengan ujian.  Alasan mengapa seorang pendidik melakukan 

kegiatan yang sama dalam proses belajar mengajar dalam mata pelajaran, semua itu 

mengindikasikan bahwa pendidik yang mengajar tidak mampu melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif, ini disebabkan rendahnya kemampuan guru karena pengetahuan tentang 

pembelajaran yang efektif.  Karena itu perlunya pelatihan-pelatihan tenaga pendidik seperti 

seminar-seminar, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan ilmiah agar dapat mengembangkan 

profesionalisme pendidik, sehingga dengan paradigma yang baru tersebut dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan agar setiap peserta didik dapat mencapai tingkat prestasi 

tertinggi.   

 Guru sebagai pendidik dituntut tidak hanya dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan baik tetapi juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif.  
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Proses kegiatan belajar mengajar tidak berkualitas jika guru yang melaksanakan 

pembelajaran tidak inovatif atau terlaksana secara momentum, yang hanya berfokus pada 

proses menstranfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  Untuk meningkatkan 

kemampuan pedagogis ini, para guru yang perlu diberikan pelatihan yang terkait dengan 

metode perencanaan di sekolah dasar termasuk pengembangan pembelajaran inovatif.  

Inovatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (inovatif) berarti memperkenalkan 

sesuatu yang bersifat baru atau bersifat pembaharuan sesuatu, merupakan kata sifat dari 

inovasi (inovasi) yang berarti pembaharuan, juga berasal dari kata kerja "inovasi" yang 

berarti memperkenalkan hal-hal yang baru atau penemuan  hal-hal yang baru yang berbeda 

dari yang sudah ada yang dikenal sebelumnya. 

 Maka inovasi dapat diartikan TC sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau 

obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau peserta 

didik.  Apabila guru tidak mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, maka guru 

sebagai pendidik gagal mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik positif, yang 

mencakup pengembangan kepribadian, pengembangan kemampuan spiritual dan 

intelektual, pengembangan kemampuan dan kemampuan pengembangan merupakan nilai-

nilai moral, etika dan etika.   

 Profesionalisme guru sebagai pendidik merupakan upaya untuk menciptakan 

kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan, 

pembelajaran dan keteladanan yang merupakan pekerjaan seseorang yang menjadi mata 

pencaharian.  Karenanya guru sebagai pendidik diharuskan memiliki kompetensi sebagai 

persyaratan-persyaratan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
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pendidikan khususnya dalam hal ini.  Guru sebagai pendidik adalah pribadi yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus serta kualifikasi yang berbeda agar mampu melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.  Untuk seorang guru sebagai pendidik 

harus mengikuti pendidikan dan latihan-latihan khusus, sehingga layak memiliki jabatan 

profesi.  

 Seorang guru yang profesional memiliki dua ciri utama yaitu memiliki tingkat 

berpikir abstrak yang tinggi sehingga mampu merumuskan dan mengungkap konsep, 

memecahkan berbagai masalah yang berada dalam tugas dan tanggung jawab.  Ciri kedua 

dari guru profesional adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas 

yang dilaksanakan kemauan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam 

menjalankan pendidikan.  Sebagai hasil pengembangan profesionalisme melalui berbagai 

pendidikan dan latihan, maka upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan dapat dicapai 

dan berdampak pada tingginya prestasi belajar atau prestasi siswa. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini memiliki 

penelitian kualitatif dalam menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang dirumuskan 

yaitu dengan metode survei dengan pendekatan dan korelasional. Moleong (2010: 6) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dilihat oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

metode alamiah.  Jadi penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh atau 

hubungan antara variabel (X) metode pembelajaran inovatif dan (Y) prestasi belajar hasil 

pendidikan agama Kristen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

.PTK adalah suatu kegiatan peneliti untuk mencermati suatu kegiatan peneliti untuk 

mencermati sebuah kegiatan pembelajaran yang  diberikan tindakan, yang secara sengaja 

dimunculkan dalam sebuah kelas, yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan 

mutu pembelajaran di kelas tersebut.  (Trianto, 2011: 16) .Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru dikelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipasi dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru sehingga hasil belajar dapat meningkat.  
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PEMBAHASAN 

  Kompetensi pedagogis atau kemampuan guru kerja sama pembelajaran merupakan 

balang punggung prosa pendidikan di sekolah.  Kompetensi pedagogis ini terkait dengan 

cara mengajar yang baik dan tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar dan efektif.  Seorang pendidik, selain harus memiliki keahlian dalam bidang 

keilmuannya, juga harus menguasai teori-teori dan teknik pengelolaan serta aplikasinya 

dalam proses pembelajarannya di sekolah.  Sebab itu peningkatan kemampuan dibidang ini 

merupakan hal utama dalam pengembangan profesionalisme guru sebagai pendidik.  

Seperti yang digambarkan oleh Burton (1998: 24-25) berkaitan dengan profesionalisme 

pendidik bahwa di dalam profesionalisme tersirat inisiatif yang datang dari luar kelas untuk 

membuat kekuatan mengajar sesuai dengan garis yang ditentukan.  Profesionalisme adalah 

naluri yang muncul dari dalam seorang individu pendidik, yang berasal dari pengalaman, 

pemahaman, pengetahuan tentang pengetahuan yang diperoleh dari lapangan.  

Pengembangan pendidik profesional memerlukan proses-proses yang mendukung 

perolehan pengalaman individu, pengetahuan pribadi dan menyebabkan naluri mengajar 

untuk diri sendiri.  Pendidikan formal mengupayakan sebuah program studi berkualitas 

yang ditentukan melalui kemampuan para guru dalam proses pembelajaran.  Demikian pula 

setiap mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik juga di sesuaikan dengan 

kemampuan pedagogis para gurunya.  Guru tidak hanya menguasai dari penguasaan 

terhadap bidang studinya atau pengembangan teori-teori keilmuannya, namun juga pada 

kemampuannya mengajar serta pembelajaran di kelas yang mencakup pendekatan, strategi, 

metode dan seni mengajarnya.  Untuk meningkatkan kemampuan pedagogis ini, para 
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pendidik perlu diberikan pelatihan yang terkait dengan metode yang meliput 

Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Inovatif 

 Inovatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (inovatif) berarti memperkenalkan 

sesuatu yang bersifat baru atau bersifat pembaharuan sesuatu, merupakan kata sifat dari 

inovasi (inovasi) yang berarti pembaharuan, juga berasal dari kata kerja "inovasi yang 

berarti memperkenalkan hal-hal yang baru atau penemuan hal-hal yang baru yang berbeda 

dari yang sudah ada yang dikenal sebelumnya. Maka inovasi dapat diartikan sebagai ide-ide 

baru. Praktek-praktek baru atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang 

baru oleh individu atau peserta didik. 

 Inovasi pembelajaran muncul dari perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan 

paradigma pembelajaran berawal dari refleksi terhadap eksistensi paradigma lama yang 

mengalami suatu anomali menuju paradigma baru yang dihipotesiskan mampu 

memecahkan masalah.  Terkait dengan pembelajaran disekolah, paradigma pembelajaran 

yang dirasakan telah mengalami anomali, adalah (1) kecenderungan pendidik untuk 

berperan lebih sebagai pemancar, sumber pengetahuan, serba tahu.  (2) Kuliah dengan 

jadwal yang ketat.  (3) Belajar di rubah perubahan (4) kecenderungan fakta isi pelajaran, 

dan teori sebagai dasar belajar, (5) lebih mentoleransi kebiasaan latihan menghafal, (6) 

cenderung kompetitif, (7) kelas menjadi fokus utama, (8) komputer lebih dipandang di 

pandang sebelah mata sebagai obyek, (9) penggunaan statistik media lebih mendominasi, 

(10) komunikasi terbatas, (11) penilaian bersifat normatif.  Paradigma tersebut di duga 

kurang mampu memfasilitasi siswa untuk siap terjun di masyarakat.  
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Keunggulan Model Pembelajaran Inovatif  

 Paradigma pembelajaran yang inovatif adalah: (1) peran pendidik sebagai fasilitator, 

pembimbing, konsultan, dan motivator, (2) jadwal pembelajaran berjalan fleksibel, terbuka 

sesuai kebutuhan, (3) pembelajaran peserta didik tidak hanya menjadi obyek tetapi menjadi  

subyek, (4) pembelajaran berbasis masalah, proyek, observasi, tindakan nyata, refleksi, (5) 

eksplorasi, (6) evaluasi, (7) elaborasi, (8) relevan dengan aktivitas masyarakat, (9) dinamis 

dan menyenangkan,  (10) presentasi, (11) produksi kinerja kerja yang komprehensif.  

Pembelajaran yang inovatif akan mampu menghasilkan peserta didik untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan kompetensi peserta didik.  

  Pembelajaran inovatif meliputi: (1) Peserta didik dapat terlibat dalam kegiatan yang 

mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemampuan 

mereka dengan prosa belajar melalui tindakan dan penelitian, (2) Pendidik dapat 

menggunakan berbagai media pembelajaran dan berbagai pendekatan, metode dan 

lingkungan dalam  membangkitkan motivasi, termasuk menggunakan lingkungan untuk 

menjadikan pembelajaran yang menarik, Menyenangkan dan cocok bagi peserta didik, (3) 

Pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang lebih kooperatif, interatif, kreatif dan 

inovatif, (4) Mendorong peserta didik menemukan sendiri dalam masalah, untuk 

mengungkapkan gagasannya secara kreatif dan benar. 

Model pembelajaran inovatif 

 Model pembelajaran inovatif sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

baru dalam melakukan pembelajaran, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual 
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yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar.  Model pembelajaran memiliki Lima unsur dasar yaitu (1) 

“amateur", yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. (2) "Sistem sosial", adalah 

suasana dan Norma yang ada dalam pembelajaran, ((3) "prinsip reaksi", menggambarkan 

bagaimana guru memperlakukan, memperlakukan, dan menanggapi siswa, (4) "support", 

segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, (5) 

"instruksional dan efek murturant", hasil belajar yang diperoleh berdasarkan tujuan yang 

disasar (Efek instruksional) dan hasil belajar di luar yang disasar. 

Pengertian Prestasi Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, diladikan) (Dedy Sugono 2008: 

528) (), sedangkan belajar adalah proses perubahan tingkah laku, perubahan pengetahuan 

dan perubahan ketrampilan.  Maka hasil belajar dapat diartikan bahwa bukti belajar dibuat 

oleh suatu usaha dalam jangka waktu tertentu sehingga terjadi perubahan perilaku, 

perubahan pengetahuan dan perubahan ketrampilan pada peserta didik Bahkan beberapa 

orang berpandangan hasil belajar disebut sebagai prestasi belajar, prestasi belajar itu 

sebagai bukti keberhasilan usaha yang dicapai  .  Prestasi hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang dalam usaha belajarnya pada waktu tertentu, prestasi belajar seorang 

siswa dapat dilihat dari indek prestasinya pada setiap semester.  Menurut Nana Sudjana 

(2007: 7) hasil belajar adalah suatu kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh 

seseorang setelah melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh 

pendidik di suatu sekolah atau kelas tertentu yang mencakup informasi verbal, keterampilan 

intelektual, kognitif, sikap dan motorik.  
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 Penilaian hasil belajar untuk melihat sejauh mana siswa mengalami perubahan 

dalam aspek-aspek tertentu sesuai dengan rumusan kompetensi Aspek- Aspek yang 

dijadikan acuan untuk merumuskan kompetensi dan mengembangkan instrumen penilaian 

adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Maka.  Setiap pendidik akan memberikan 

definisi yang berbeda tentang prestasi belajar karena setiap peserta didik memiliki bakat, 

intelgensia dan motivasi belajar yang berbeda beda. Yang berdimensi cipta, dam rasa atau 

yang berdimensi karsa (Syah M. 2006) (), Jadi prestasi belajar adalah hasil setelah 

seseorang mengikuti proses belajar mengajar yang dinyatakan dengan skor dan nilai.  

Pengukuran akan prestasi belajar pelajar dalam pendidikan formal yang ditetapkan dalam 

jangka waktu tertentu, misalnya ujian tengah semester (UTS) yang diadakan setiap tiga 

bulan sekali, dan ujian akhir semester (UAS) yang diadakan setiap enam bulan sekali, 

tujuan evaluasi itu adalah peningkatan  yang dilakukan dalam materi yang mengajar.  

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang perlu diadakan evaluasi yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar dalam pembelajaran yang efektif.  

Efektivitas belajar mengajar akan tampak kemampuan siswa mengusai materi, Hasil belajar 

oleh intelgensia dan penguasaan awal siswa tentang materi tentang proses belajar, akan 

tampak kepada kemampuan siswa mengusai materi, Hasil belajar dipengaruhi oleh 

intelgensia dan penguasaan awal siswa tentang materi tentang yang dipelajari, karenanya 

guru perlu untuk menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kapasitas intelgensia siswa. 

Pencapaian tujuan proses belajar mengajar perlu menggunakan bahan apersepsi yaitu 

materi yang telah dikuasai siswa sebagai batu loncatan untuk mengusai mata pelajaran. 



105 

 Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan kepada 

mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap lingkungan dan besarnya usaha yang dilakukan 

oleh mahasiswa yang bersangkutan. Prestasi belajar pada hakikatnya tersirat dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, oleh sebab itu prestasi belajar mahasiswa oleh kemampuan 

dan kualitas dosennya. Seperti teori Bloom yang menjelaskan ada tiga variabel utama 

dalam teori belajar di sekolah yaitu karakteristik individu, kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar siswa, Pendapat yang lain seperti Caroll menjelaskan bahwa prestasi belajar oleh 

lima faktor bakat, waktu yang tersedia untuk belajar, waktu yang diperlukan untuk 

menjelaskan mata pelajaran, kualitas pembelajaran dan kemampuan individu.  Hasil belajar 

suatu aktifitas psikis / mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkunganya 

yang menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif konstan dan berbekas.  Perubahan 

perilaku ini merupakan hasil belajar yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik (Suprayekti, 2003: 4). Hasil belajar itu merupakan tujaun akhir yang 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan, suatu 

usaha yang sadar dan sistematis untuk mencapai pertumbuhan yang positif, yang berupa 

perolehan suatu hasil belajar peserta didik. Hasil belajar merupakan hasil suatu interakasi 

dalam proses belajar mengajar, dari guru prosses belajar mengajar diahkiri dengan evaluasi 

hasil belajar, sedangkan dari pihak peserta didik merupakan pengalaman berakhirnya 

pengalaman dan puncak dari. Proses belajar mengajar. Untuk melihat hasil belajar peserta 

didk dapat dilakukan dengan melakukan tes pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan 

alat sebagai data pengumpul yang disebut dengan inistrumen hasil belajar. Menurut 

Wahidmurni dkk, Instrumen dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu tes dan non tes.  

Menurut Hamalik (2006, 155) Memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang dapat 
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diperoleh dapat diukur kemajauan peserta didik setelah belajar, Hasil belajar terlihat 

tejadinya perubahan. 

 Perubahan perilaku pada peserta didik yang dapat diamati dan diukur melalui 

perubahan sikap dan keterampilan.  Perubahan tersebut dapat diartikan peningkatan 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibadingkan sebelumnya.  Dari beberapa 

pengertian diatas dapat menunjukkan bahwa hasil belajar adalah perilaku yang positif dan 

kemampuan yang dimikiki peserta didik dari suatu interaksi interaksi belajar mengajar yang 

berupa hasil belajar intelektual, yang berupa kognitif, sikap, nilai dan hasil belajar motorik.  

Perubahan tersebut dapat diartikan peningkatan peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan sebelumnya. 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

 Menurut Slameto (2003) secara garis besamya faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat dikelompokan atas: 1. Faktor internal Faktor yang mempengaruhi 

seluruh pribadi termasuk kondisi fisik mental atau psikis.  Ini sering disebut faktor instinsik 

yang termasuk kondisi fisiologi dan kondisi psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, 

bakat, motivasi, yaitu: Kondisi fisiologis secara umum Kondisi fisiologis pada umumnya 

sangat berpengaruh terhadap belajar seseorang. Orang yang ada dalam keadaan Segar 

jasmaninya akan berlainan belajamya dari orang yang ada dalam keadaan anak-anak yang 

kekurangan gizi temyata siap berada dibawah anak-unak yang tidak kekurangan gizi.  

Anak-anak yang kekurangan gizi mudah lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah 

menerima pelajaran.   
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 Kondisi Psikologis 

  Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi.  Oleh karena itu semua keadaaan 

dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi seseorang.  Itu berarti belajar bekerja 

berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam.  Faktor 

psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam 

menentukan intensitas belajar seorang anak.  Meski faktor luar mendukung, tetapi faktor 

psikologis tidak mendukung maka faktor itu akan kurang signifikan.  Oleh karena itu minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor psikiliogis 

yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa (Djamara, 2008). 

  Kondisi Panca Indera 

 Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi 

indera yang berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran.  Kedua panca indera yang 

berperan besar bagisiswa dalam kegiatan belajar mengajar, mendengarkan penjelasan guru, 

melihat proses eksperimen, melakukan pengamatan, dan lain-lain.   

Intelegensi / kecerdasan. 

Intelegensia adalah kemampuan seseorang untuk menyerap materi dan memecahkan suatu 

masalah serta menyelesaikan tugas dengan benar.  Karenanya dalam kegiatan belajar 

mengajar yang dibutuhkan intelegensia yang cukup, untuk dapat mencapai prestasi belajar 

yang tinggi.  
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 Bakat Bakat adalah kemempuan yang menonjol yang dimiliki oleh seeorang dalam 

bidang tertentu.  Bakat itu akan berkembang biak atau dikembangkan dengan baik melalui 

pendidikan formal atau pendidikan non formal, agensi bakat didalam diri seseorang tidak 

ada kesempatan untuk dikembangkan, bakat itu lama-kelamaan akan hilang dengan 

sendirinya.  H. Motivasi Motivasi memiliki tempat yang sukses dalam meraih prestasi 

belajar, dalam arti motivasi yang memiliki peran yang sangat penting.  Jika siswa 

mempunyai motivasi yang tinggi maka ia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya agar 

dapat memenuhi seluruh tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.  Kerena itu dapat 

dikatakan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi, ada peluang yang lebih 

besar untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi.  Dosen menggunakan kesempatan untuk 

dapat memotivasi mahasiswa, dengan cara memberi bimbingan, membuat jadwal dan 

mengarahkan sertiap mahasiswa untuk mendapat mencapai cita-citanya.  Sehingga 

mahasiswa tetap fokus dalam studinya schingga peluang peluang untuk mencapai prestasi 

yang tinggi.   

Faktor Eksternal 

 Yang dimaksud dengan faktor ekternal adalah faktor yang berasal dari luar yang 

dapat individu, yang meliputi segala sesuatu yang berasal dari luar individu mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu:  

Faktor Lingkungan Alami 

  Hal yang berkaitan dengan faktor alami adalah seperti keadaan suhu, cuaca hujan 

atau cuaca panas, udara, musim dll, semua itu berpengaruh terhadap prestasi belajar 



109 

mahasiswa.  Untuk itu perlu diciptakan keadaan yang nyaman di sekitar kampus, agar 

mahasiswa dapat belajar dengan baik, sehingga memberi peluang untuk meningkatkan 

prestasi belajar.   

Lingkungan Sosial  

 Untuk dapat belajar yang baik yang dibutuhkan lingkungan sosial yang dapat 

menciptakan terwujudnya belajar, lingkungan sosial itu termasuk teman studi, keluarga dan 

masyarakat dimana mahasiswa yang tinggal di lingkungan tersebut.  Semua komponen 

sosial itu akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar, Pada waktu mahasiswa ada 

dikampus, maka teman- temanya yang dekat itu akan berdampak terhadap prestasi belajar, 

kalau mahasiswa yang berteman dengan mahasiswa yang tidak punya motivasi belajar yang 

Daik, maka kesempatan untuk berprestasi  peluangnya semakin kecil.  

Faktor Instrumental  

 Faktor-faktor instrumental adalah yang penggunaannya dirancang sesual dengan 

hasil belajar yang diharapkan, penggunaan sarana belajar dapat digunakan untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang.  Ada beberapa macam faktor 

instrumental yaitu:  

Jenis Prestasi Belajar  

 Menurut Asep HR dkk, hasil belajar mengacu pada segala sesuatu yang menjadi 

siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. () Oleh karena setiap mata 

pelajaran yang menentukan bentuk tubuh pribadi, hasil belajar untuk suatu mata pelajaran 

yang berbeda dengan mata pelajaran lain.  Dalam kegiatan pembelajaran, hasil belajar 
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dinyatakan dalam rumusan tujuan, karena setiap mata pelajaran belajar yang berbeda maka 

banyak ahli yang mengemukakan jenis-jenis hasil belajar.  Jenis-jenis hasil belajar yang 

dikemukakan oleh Gagne serta Bloom dan kawan kawan: Jenis-jenis hasil belajar menurut 

Gagne, Gagne mengelompokan hasil belajar ke dalam lima kategori berikut:  

a. Informasi verbal (informasi verbal)  

b. Keterampilan intelektual (keterampilan intelektual)  

c. Strategi kognitif (Strategi kognitif)  

d. Sikap (sikap) 

e. Keterampilan motorik 

Strategi Penilaian Prestasi  

 Hasil Belajar Menurut Mulyasa (2008: 203) standar pengukuran dari hasil belajar 

oleh pemerintah. Penilaian untuk mengukur kompetensi lulusan nasional, Oleh Kementrian 

Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen 

menyebutt ujian nasional dengan istilah Ujian Negara, yang diadakan satu kali dalam setiap 

tahun.  Ujian Negara yang diadakan secara nasional secara serentak merupakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang pendidikan, untuk mengukur standar mutu pendidikan, untuk 

menegakan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan, dan untuk pengendalian 

kualitas terhadap sistem pendidikan yang terfokus terhadap program atau produk. 
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KESIMPULAN 

 Penelitian ini adalah Besarnya pengaruh dari hubungan yang segnifikan antara 

variabel bebas model pembelajaran inovatif berbasis kelompok cooperatif investigasi (X) 

dengan prestasi belajar (Y) adalah sebesar 20,70% di mana sesuai dengan koefisien yang 

menginterpretasikan tingkat hubungan yang tergolong cukup kuat. Pembelajaran inovatif 

yang diterapkan di sekolah berpengarjahpositif terhadap prestasi belajar siswa bidang 

Pendidikan Agama Kristen di SD Banyuasri Singaraja Bali.  Pengaruh tersebut dapat dilihat 

berdasarkan analisis regresi dan kuatnya hubungan antara model pembelajaran inovatif 

terhadap prestasi belajar berdasarkan skala Linkert cukup kuat.  2 Besurnya pengaruh 

antara variabel bebas model pembelajaran inovatif (X) dengan prestasi belajar (Y) adalah 

sebesar 0,455, dimana sesuai dengan pemahaman yang tidak menginterpretasikan tingkat 

hubungan yang tergolong cukup.  Sedangkan penerapan faktor model pembelajarun 

inovatif) variabel adaptif yang belajar (Y) adalah R'x 100% adalah sebesar 20, 70% 

sedangkan sisanya dari faktor lain. 

 


