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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan remaja dalam 

Lukas 2:51-52, dan untuk mengetahui peranan orang tua dalam 

perkembangan fisik, intelektual, sosio emosional, dan spiritual, sebagai upaya 

pembentukan karakter. 

Perkembangan anak remaja meliputi empat aspek penting yaitu fisik, 

intelektual, sosio-emosional serta spiritual. Lukas 2 :51-52 menjadi dasar bagi 

keluarga Kristen dalam mengasuh anak. Perhatian dan pengasuhan orang tua 

yang menyentuh semua aspek perkembangan akan membuat anak menjadi 

remaja Kristen yang bertumbuh dengan maksimal baik secara jasmani 

maupun rohani, dengan demikian anak akan bertumbuh dengan memiliki 

karakter Kristus. 

 

Kata kunci : fisik, intelektual, spiritual, sosio-emosional, karakter 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to explain the development of adolescents in Luke 

2: 51-52, and to determine the role of parents in physical, intellectual, socio-

emotional, and spiritual development, as an effort to shape character. 

The development of adolescents includes four important aspects, namely 

physical, intellectual, socio-emotional and spiritual. Luke 2: 51-52 becomes the 

basis for Christian families in caring for children. The attention and care of parents 

who touch all aspects of development will make children become Christian teens 

who grow optimally both physically and spiritually, thus the child will grow by 

having the character of Christ. 

 

Keywords: physical, intellectual, spiritual, socio-emotional, character 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

  

A. Latar Belakang Penelitian 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak 

belajar mengenal kasih Allah, dan mengasihi sesama. Orang tua sebagai wakil 

Allah memiliki tugas membimbing anak mengenal Allah melalui pengajaran 

firman Tuhan serta keteladanan hidup. Tanggung jawab ini diberikan oleh 

Allah kepada orang tua agar anak dapat bertumbuh dan berkembang memiliki 

karakter yang baik sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.  

Remaja adalah usia pencarian identitas diri yang memerlukan 

pendampingan dari orang tua. apabila orang tua lalai dalam memberikan 

pendampingan bisa jadi remaja akan mengalami penyimpangan identitas 

yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Tahap remaja merupakan 

periode yang penting bagi setiap individu diseluruh aspek perkembangannya. 

Elizabeth Hurlock menuliskan: 

“Kendatipun semua periode dalam rentang kehidulan 

adalah penting, namun kadar kepentingannya berbeda-beda. Ada 

beberapa periode yang lebih penting daripada beberapa periode 

lainnya, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan 

perilaku, dan ada lagi yang peting karena akibat-akibat jangka 

panjangnya. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun 

akibat jangka panjang tetap penting. Ada periode yang penting 

karena akibat fisik dan ada lagi karena akibat psikologis. Pada 

periode remaja kedua-duanya sama-sama penting. … 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan 

cepatnya perkembangan mental yang cepat, terutama pada awal 
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masa remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya 

penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai baru 

dan minat baru.”1 

 

Perkembangan aspek fisik dan mental pada masa remaja sama-sama 

memiliki tugas perkembangan yang penting. Dalam perkembangan remaja 

Aspek mental ini meliputi perkembangan Intelligence Quotient (IQ), 

Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ).2 Berbicara tentang 

kecerdasan spiritual masa remaja disebut sebagai ‘keraguan religius’3. Satu 

sisi remaja menyukai kegiatan kerohanian dan mulai mempertanyakan 

banyak hal sehubungan dengan iman Kristennya, sisi yang lain mereka mulai 

memakai rasio dan meminta pembuktian nyata terhadap iman percayanya. 

Dalam perkembangan sosio-emosional masa remaja  adalah masa krisis, 

karena remaja memiliki pergaulan yang luas namun dari sisi kematangan 

identitas mereka adalah pribadi yang masih labil, goyah dan belum mantap. 

Berarti orang tua mutlak harus memberikan pendampingan, yang serius 

terhadap anak remajanya. Orang tua harus mendengarkan persoalan mereka 

dan memahami perasaan remaja, bukan saja fokus kepada perilakunya yang 

sealu berubah.4 

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam mendidik anak 

mengenal Tuhan Yesus, akan tetapi kenyataannya adalah banyak orang tua 

tidak mempunyai pemahaman yang cukup tentang hal ini. Pemahaman yang 

keliru, bahwa pembinaan kerohanian anak adalah semata-mata tugas guru 

                                                           
1 Elizabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakart: Erlangga, 2012) , 207 
2 Istilah yang sama juga dipakai dalam bukunya: Ilung S. Enha, LQ Eleven Pillars 

of Intelligence (Yogyakarta: Kaukaba, 2013) 
3 Elizabeth Hurlock., 222 
4 Anderias Hartono, EQ Parenting, Cara Praktis Menjadi Orangtua pelatih Emosi 

(Jakarta: Gramedia, 2012),  8-9 
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sekolah minggu atau guru agama disekolah. Kesibukan untuk  pemenuhan 

kebutuhan hidup baik sandang, pangan, papan serta pendidikan telah menyita 

banyak waktu sehingga komunikasi, mezbah keluarga sering kali di 

kesampingkan. Orang tua perlu memberikan perhatian terhadap pemenuhan 

perkembangan anak secara utuh, dan menyeluruh. 

Anak yang tidak didampingi dengan sungguh-sungguh tidak memiliki 

disiplin rohani dan tidak mengalami petumbuhan iman kristen yang baik, 

anak mengalami perubahan karakter ke arah negatif. Pada saat menghadapi 

masalah anak cenderung menyelesaikannya dengan cara-cara yang sering 

mereka lihat atau dengar dari media massa. Tindakan kekerasan, suka 

melawan, melanggar aturan, rendahnya prestasi mewarnai perilaku anak. 

Lukas 2:51-52 memberikan dasar bahwa orang tua memiliki 

tanggungjawab dalam mengasuh anak-anaknya, serta bahwa perkembangan 

remaja itu meliputi empat aspek penting yaitu fisik, intelektual, sosio-

emosional, serta spiritual. Keempat aspek ini perlu mendapat perhatian orang 

tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Namun persoalan yang 

perlu dipecahkan adalah apakah keluarga Kristen sudah memperhatikan 

perkembangan anak remaja mereka menurut empat aspek perkembangan ini 

secara menyeluruh?  

Kebutuhan perkembangan anak secara utuh ini harus dilaksanakan 

secara seimbang, dan menjadi satu kesatuan perhatian orang tua. Maksudnya 

orang tua perlu memperhatikan perkembangan anak terutama di usia remaja 

dalam empat aspek perkembangannya, yaitu aspek fisik, intelektual, sosio-

emosional, dan spiritual. Perhatian dan pengasuhan orang tua yang 

menyentuh semua aspek perkembangan ini akan membuat anak menjadi 

remaja Kristen yang bertumbuh dengan maksimal baik secara jasmani 

maupun rohani. Menjadi remaja yang memiliki kesehatan secara fisik, cerdas 

dalam berbagai pengetahuan, memiliki kemampuan mengelola emosi dalam 
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lingkungan sosialnya secara cerdas, serta memiliki kedewasaan rohani yang 

terus bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian adalah 

Perkembangan Remaja yang Holistik Menurut Lukas 2:58 dan Maknanya 

bagi Pembentukan Karakter Remaja Masa Kini. Melalui fokus penelitian 

yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan sub fokus sebagai 

berikut : 

1. Menganalisa perkembangan remaja dalam Lukas 2:51-52 

2. Peranan orang tua dalam perkembangan fisik remaja, intelektual, 

sosio emosional, dan spiritual, sebagai upaya pembentukan karakter 

 

 C.   Rumusan Masalah 

Pokok masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana 

Perkembangan Remaja yang Holistik Menurut Lukas 2:58 dan Maknanya 

bagi Pembentukan Karakter Remaja Masa Kini,  maka peneliti mengajukan 

pertanyaan – pertanyaan untuk penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan remaja dalam Lukas 2:51-52? 

2. Bagaimanakah Peranan orang tua dalam perkembangan fisik remaja, 

intelektual, sosio emosional, dan spiritual, sebagai upaya 

pembentukan karakter 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan perkembangan remaja dalam Lukas 2:51-52 
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2. Untuk mengetahui peranan orang tua dalam perkembangan fisik 

remaja, intelektual, sosio emosional, dan spiritual, sebagai upaya 

pembentukan karakter 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini penulis pandang penting karena ada beberapa 

sumbangan yang penulis berikan bagi Gereja,  bagi Lembaga Pendidikan 

Theologia dan bagi penulis. Pentingnya penulisan bagi gereja dan jemaat 

Tuhan, adalah menambah wawasan baru tentang pentingnya membina dan 

membentuk dengan memperhatikan keempat aspek kehidupan anak. 

Membina anak remaja secara holistik. Bagi gereja akan lahir generasi yang 

mempunyai kualitas fisik, intelektual, sosioemosial terutama spiritual yang 

mantap pada masa mendatang. Pentingnya penulisan bagi lembaga 

pendidikan Theologia, dapat menjadi referensi bagi kekayaan ilmu theologi 

dan sumbangsih pemikiran dalam PAK. Pentingnya penulisan bagi penulis 

pribadi adalah, menambah wawasan penulis, untuk dapat di terapkan dalam 

pelayanan serta keluarga. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hermeneutik atau 

penelitian teologis eksegetis. Penelitian ini digunakan untuk mencari dasar 

teologis alkitabiah, yaitu mengeksegesis Injil Lukas 2:58. Dalam proses 

eksegese menggunakan berbagai sumber literature yang relevan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

Pada bab ini akan membahas tinjauan teoretik sebagai hasil kajian dari 

literatur yang penulis lakukan. Bahasan dalam bab ini meliputi Perkembangan 

remaja ditinjau dari lima aspek yaitu : fisik, intelektual, sosial-emosional, dan 

spiritual. Pada masa pertumbuhannya,  anak remaja mengalami 

perkembangan dalam keempat aspek yaitu fisik, intelektual, sosio emosional 

dan spiritual yang akan di jelaskan sebagai berikut : 

 

A. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi 

pada tubuh/badan/jasmani seseorang. Perkembangan fisik manusia terjadi 

mengikuti prinsip cephalocaudal, yaitu bahwa kepala dan bagian atas tubuh 

berkembang lebih dahulu dibandingkan dengan bagian bawahnya. Selain 

perubahan bentuk dan ukuran tubuh yang tampak mata perkembangan fisik 

juga terjadi didalam tubuh antara lain dengan berkembangnya otot dan tulang. 

Perkembangan otot dan tulang ini terjadi pada masa anak-anak dan remaja. 5 

Perkembagan fisik pada remaja adalah perkembangan yang mudah 

diamati karena kelihatan secara fisik. Pada masa bayi mulai dari umur 0 – 6 

bulan pertama, pertumbuhan berjalan dengan pesat, dan biasanya mengalami 

penurunan pada usia satu tahun.6 Pada masa remaja pertumbuhan fisik 

kembali mengalami peningkatan yang pesat. 

                                                           
5 Rini Hildayani, Psikologi Perkembangan Anak, (Universitas Terbuka, 

Jakarta, 2006) , 3.4 
6 Paul Henry Mussen, dkk., Perkembangan dan Kepribadian Anak, (Jakarta: 

Erlangga 2005) , 74 



7 
 

 
 

Perkembangan fisik motorik adalah perubahan secara progresif pada 

kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui 

interaksi antara faktor kematangan dan latihan dalam pengalaman selama 

kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan/pergerakan yang dilakukan. 

Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar misalnya saat 

anak mulai bisa jalan, berlari dan melompat dan perkembangan motorik halus 

yaitu ketika anak mulai bisa menggerakkan jari-jarinya untuk belajar menulis, 

menggambar, memegang sesuatu dengan ibu jari dan telunjuk. 

Sigmund Freud menerangkan tahapan-tahapan perkembangan fisik 

anak dengan ciri-cirinya sebagai berikut: 7 

1) Masa Oral (0-18 bulan), masa ini ditandai dengan anak yang 

mengenali segala sesuatu dan menikmati dengan mulutnya. Pada 

masa ini perlu perhatian ekstra dari orang tua, sebab jangan 

sampai anak memasukan kedalam mulutnya sesuatu yang 

berbahaya. 

2) Masa anal (18 bulan - 3 tahun), pada masa ini seorang anak akan 

mulai merasakan kenikmatan pada sekitar duburnya. Pada masa 

ini orang tua harus mulai mengajarkan tentang kebersihan tubuh 

anak. 

3) Masa Phalik (3 – 6 tahun), pada masa ini seorang anak akan 

mulai menaruh perhatiannya pada alat kelaminnya, biasanya 

seorang anak perempuan akan mulai berpindah untuk dekat 

dengan ayahnya sebaliknya dengan anak laki-laki mulai dekat 

dengan ibunya.  

4) Masa Latensi (6 – 11 tahun) adalah masa anak mulai tertarik 

dengan teman lawan jenis yang sebaya. Ini adalah masa yang 

                                                           
7 J. Lada, diktat STTP, Psikologi Perkembangan, 3 
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penting mendapat perhatian dari orang tua, dan harus mulai 

diperkenalkan dengan pendidikan seks, 

5) Masa Genital (11 –12 tahun) yaitu berhubungan dengan organ 

seks, dimana organ seks luar mengalami perkembangan dan 

menjadi daya tarik lawan jenis (heteroseksual)  

Pubertas adalah usia kedewasaan, istilah ini lebih menunjuk kepada 

perubahan fisik daripada perilaku atau psikis, yang terjadi pada saat individu 

secara seksual menjadi matang dan mampu memberi keturunan. Masa puber 

adalah masa yang unik dan khusus terjadi di akhir masa anak-anak dan di 

awal masa remaja. Periode ini berlangsung cukup singkat, berlangsung 

sekitar dua sampai dengan empat tahun.8  

Perubahan ukuran tubuh pada masa puber terjadi pada tinggi dan berat 

badan. Pada anak perempuan rata-rata peningkatan tiga sampai dengan 5 inci. 

Pada anak laki-laki permulaan periode pertumbuhan pada usia 12,8 tahun dan 

mengalami puncak perkembangan pada usia 14 tahun. Pertambahan berat 

tidak hanya karena lemak, tetapi juga karena tulang dan jaringan otot yang 

bertumbuh besar. Sehingga sekalipun remaja mengalami pertumbuhan berat 

akan tetapi biasanya tetap kurus. Pertambahan berat pada anak perempuan 

terjadi sesaat sebelum dan sesudah haid. Setelah itu pertambahan berat hanya 

sedikit. 

Perubahan proporsi tubuh terjadi pada bagian tubuh yang awalnya kecil 

sekarang menjadi besar. Badan yang kurus dan panjang menjadi lebar di 

bagian pinggul dan bahu, ukuran pinggang berkembang. Pada awalnya 

ukuran pinggang tampak lebih tinggi karena kaki menjadi lebih panjang dari 

pada badan. Bertambahnya panjang badan ukuran pinggang berkurang 

sehingga memberikan perbandingan tubuh dewasa. Lebar pinggul dan bahu 

                                                           
8 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga 

2012),185 
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dipengaruhi oleh usia kematangan. Anak laki-laki yang lebih cepat matang 

biasanya mempunyai pinggul yang lebih besar. Anak perempuan yang lebih 

lambat matang mempunyai pinggul yang sedikit lebih besar daripada anak 

yang cepat matang.9 

Pertumbuhan juga terjadi pada bagian alat seksual baik pada laki-laki 

mapun perempuan. Ciri-ciri perkembangan organ seks pada pria misalnya 

adalah sebagai berikut: 

- Terjadi pertumbuhan pada gonad atau testes yang terletak pada 

skortum. 

- Terjadi pertumbuhan ukura penis 

- Mengalami basah malam, sebagai tanda bahwa sperma telah mulai 

matang 

- Terjadi perkembangan seks sekunder, misalnya tumbuhnya rambut 

pada kemaluan, kumis, jambang, pita suara mengalami pelebaran 

sehingga suara menjadi berat. 

Ciri-ciri perkembangan organ seks pada wanita adalah: 

- Pertambahan berat uterus menjadi 43 gram 

- Ukuran vagina mengalami pertumbuhan 

- Indung telur mengalami pemasakan 

- Terjadi siklus haid 

- Terdapat perkembangan seks sekunder misalnya buah dada 

membesar, pinggul dan pinggang membesar. 

 

B. Perkembangan Intelektual 

Perkembangan intelektual berhubungan dengan kemampuan berfikir, 

terjadi di dalam psikis setiap orang. Perkembangan intelektual sudah banyak 

                                                           
9 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi…, 186 
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diteliti oleh para ahli psikolog. Langkah yang sering digunakan untuk 

mengetahui besar kecilnya intelektual seseorang adalah dengan melakukan 

tes Intelligent Quetient (IQ). Beberapa tokoh dalam psikologi pedidikan 

menyatakan bahwa perkembangan aspek kognitif ini terjadi karena proses 

belajar. Dalam pencapaian proses belajar ini pengetahuan diperoleh secara 

bertahap dari tingkat yang sederhana menuju ke tingkat yang lebih kompleks. 

Benjamin Bloom telah merumuskan taksonomi tujuan belajar dalam ranah 

kognitif ini ke dalam tingkatan mulai dari yang sederhana menuju kompleks 

sebagai berikut10: 

1) Knowledge, kawasan ini dipandang berada pada tingkat terendah, 

yang berarti  pengetahuan. Penekanan pada tahap ini adalah ingatan, 

oleh karena itu lebih tepat untuk diartikan mengingat materi-materi 

yang pernah dipelajari. Mengingat kembali fakta-fakta yang pernah 

dipelajari, teori-teori yang pernah ditelaah. 

2) Comprehension, yang berarti pemahaman yaitu kemampuan untuk 

menangkap pengertian mengenai sesuatu. Pada tahap ini seseorang 

dapat menterjemahkan sesuatu, mengambil kata lain dari suatu kata 

atau pengertian, mengambil inti dari suatu bacaaan dan membuat 

prakiraan, serta dapat mengubah ke bentuk yang lebih mudah 

dipahami. 

3) Application, yang berarti penerapan yaitu kemampuan untuk 

menerapkan yang pernah dipelajari ke dalam situasi yang sebenarnya. 

Pada tahap ini, seseorang yang sedang belajar mampu menerapkan, 

mengaplikasikan konsep, teori dalam situasi praktis. 

4) Analysis adalah suatu kemampuan untuk merinci, menghubungkan, 

menguraikan rincian dan saling hubungan antara bagian satu dengan 

                                                           
10Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan, 

(Jakarta: Prenada Media Grup. 2007), 23 
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bagian lainnya. Kemampuan ini juga akan membuat diri seseorang 

mampu merinci informasi dan memahami fungsinya kaitannya 

dengan yang lebih besar serta dapat mengetahui organisasi secara 

keseluruhan. 

5) Synthesis adalah suatu kemampuan untuk menyatukan hal-hal yang 

tak menyatu menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Dengan kemampuan 

synthesis ini sesuatu yang sebelumnya terbelah-belah terkristal dan 

kemudian dapat diformulasikan ke dalam formula yang utuh, unik dan 

baru. 

6) Evaluation adalah suatu kemampuan untuk mempertimbahkan  baik-

buruk, berharga-tidak berharga, bernilai-tidak bernilai, untuk 

mencapai tujuan tertentu. Penentuan tersebut didasarkan atas patokan-

patokan yang dilihat pada masa sebelumnya. Kemampuan 

mengadakan evaluasi ini termasuk jenis kemampuan yang tertinggi 

dalam kawasan kognitif. 

 

a. Teori Perkembangan Kognitif Jean Peaget 

Dalam teori kognitif Jean Peaget membagi perkembangan kognitif ke 

dalam empat tahap. Urutan ini bersifat hirarkis dan tidak saling tumpang 

tindih atau dapat berubah urutan. Setiap tahap mempunyai cirinya tersendiri 

dan akan berlanjut kepada tahapan berikutnya.11  

 

 Periode Sensorimotor (Usia 0 – 2 tahun) 

Pada tahap awal ini perkembangan kognitif didasarkan kepada tindakan 

panca indera dan motorik. Kecerdasan dinyatakan dengan tindakan. Dalam 

                                                           
11 Paulus Lilik Kristianto, Prinsip & Praktik Pendidikan Agama Kristen, 

(Yogyakarta: Yayasan Andi, 2006), 87 
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teorinya Peaget mengusulkan ada enam tingkatan tahap sensori motor ini. 12  

Tahap pertama dalam periode sensorimotor terlihat pada refleks otomatis 

bahwaan bayi. Hal ini termasuk kemampuan bayi dalam menanggapi situasi 

yang ada disekitarnya melalui tangisan, menghisap, menggerakkan kaki dan 

tangan, mengikuti benda yang bergerak serta berorientasi pada suara. Tahap 

kedua disebut sebagai reaksi sirkuler primer, koordinasi refleks meningkat. 

Seorang bayi yang lapar memukul-mukul sekitar dan menggosokkan tangan 

di mulut secara berulang, bukanlah reflek bawaan. 

Tahap ketiga terjadi pada usia 6 bulan, bayi mengulangi pengalaman 

yang menyenangkan dan berorientasi pada tujuan. Seorang anak akan 

memukulkan tangannya kepada suatu mainan dan menghasilkan bunyi. 

Tahap keempat anak akan mengkoordinasi skema sensori motor mereka 

untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini biasanya terjadi setelah anak berusia 

hampir satu tahun, yang dapat membuka dan menutup kotak mainannya 

sendiri, untuk mengambil atau menaruhnya. Pada tahap kelima, yang terjadi 

pada saat anak berusia 15 bulan akan menemukan skema motorik yang baru. 

Dia mampu untuk berguling di lantai mengambail mainannya di kolong meja. 

Menyadari bahwa tangannya tidak sampai ia memiliki kemampuan untuk 

menggunakan tongkat dan berusaha mengambilnya.  

Pada tahap keenam anak menemukan skema baru melalui semacam 

eksplorasi mental dimana dia membayangkan kejadian-kejadian tertentu dan 

hasilnya. Keberhasilan dalam tahap ini apabila anak dapat memecahkan 

kesulitan dengan menggunakan alat yang ada disekitar. Misalnya pada saat 

anak melihat mainannya tersimpan di tempat yang tinggi, ia berusaha untuk 

mengambil dan tidak berhasil. Sementara itu ia melihat kursi dan kemudian 

menariknya, naik diatasnya dan berhasil mengambil mainannya.  

                                                           
12 Paul Henry Mussen, dkk., Perkembangan dan Kepribadian Anak (Jakarta: 

Erlangga, 2005), 97  
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 Periode Preoperational Thought (Usia 2 – 7 tahun) 

Karakteristik yang paling menonjol pada tahap ini adalah penggunaan 

symbol menurut imajinasi anak, termasuk bahasa. Pada tahap ini kemampuan 

anak dalam berbahasa telah mengalami kemajuan yang cukup besar. Dalam 

suatu permainan anak dapat menirukan gerakan.  Dalam permainan secara 

baik. Ia akan menggunakan benda sebagai simbol benda lain, misalnya 

sebuah kotak kardus dapat dijadikan mainan mobil-mobilan, kereta api atau 

tempat tidur, botol minuman diibaratkan kapal selam dan lain sebagainya. Ia 

mempergunakan permainan sebagai symbol dan bisa bermain sendiri degan 

imajinasinya.13 

Walaupun demikian cara berpikir anak dalam tahap praoperasional 

terbatas dalam hal-hal penting. Menurut Peaget karakteristiknya adalah 

egosentris. Mereka sulit membayangkan bagaimana benda-benda itu terlihat 

dari perspektif orang lain. Pandangannya terpusat kepada dirinya sendiri. 

 Periode Concrete Operations (Usia 7-11 tahun) 

Ciri yang dapat dilihat seorang anak sudah memasuki tahap ini adalah 

kemampuannya untuk melakukan operasi mental yang fleksibel dan dapat 

dibalikkan. Mereka mampu berfikir logis dan kuantitatif. Beberapa ciri 

kemampuan yang dimiliki adalah sebagai berikut:14 

- Desentrasi dan konservasi, adalah kemampuan memusatkan 

perhatiannya pada beberapa atribut sebuah benda atau kejadian secara 

bersamaan dan mengerti hubungan antar dimensi. Kemampuan ini 

diperlihatkan dengan percobaan konservasi Piaget, yang 

menempatkan cairan pada dua gelas yang sama. Setelah itu peneliti 

menanyakan pertanyaan apakah volume cairan dalam gelas itu sama, 

anak menjawab sama. Kemudian gelas yang satu ditempatkan di gelas 

                                                           
13 Paul Henry Hussen, Psikologi Perkembangan dan…, 201 
14 Paul Henry Hussen, Psikologi Perkembangan dan…, 204 
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yang bentuknya panjang, sehingga permukaan air dalam gelas lebih 

tinggi. Peneliti menanyakan kembali kepada anak apakah volume 

cairan lebih banyak. Anak yang dalam tahap pra operasional akan 

memilih gelas yang ukurannya tinggi memiliki volume lebih banyak. 

Sedangkan anak yang masuk dalam tahap operasi konkret akan 

mengatakan bahwa volume cairan sama banyaknya. Perbedaan 

dimensi antara gelas pendek lebar, dengan sempit tinggi, bagi anak 

operasi konkret tidak mempengaruhi volume cairan, mereka mampu 

memahami perbedaan ruang dan proses pembalikan. 

- Seriasi, adalah kemampuan untuk mengatur benda sesuai dengan 

beberapa dimensi kuantitatif seperti berat atau ukuran. 

Menggambarkan kemampuan anak akan prinsip logis lain yang 

terpenting disebut transitivitas, yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan tetap yang tertentu diantara kualitas dari benda. Seorang 

anak usia 8 tahun dapat menyusun tongkat dari ukuran yang lebih 

pendek ke ukuran yang lebih tinggi. Mereka juga dapat mengurutkan 

ukuran, angka dari yang rendah menuju ke tinggi atau sebaliknya. 

- Pemikiran rasional, yaitu kemampuan untuk berfikir menimbang 

lebih dari satu kejadian secara bersamaan dan dapat membedakan 

mana yang lebih antara benda yang satu dengan yang lain. Anak 

operasi konkret dapat membedakan mana yang lebih tinggi, lebih 

gelap, lebih pendek, lebih banyak dengan pemikiran yang rasional. 

Seorang anak pra operasional pada saat disuruh untuk memilih dua 

warna manakah yang lebih terang, bisa jadi tidak memilih, karena bagi 

dia dua-duanya memiliki warna yang gelap. Hal ini disebabkan anak 

memiliki difinisi tersendiri mengenai terang yang absolute yaitu 

sangat terang. Tetapi anak operasi konkret berfikir rasional dan hanya 

membandingkan dua warna yang ada dihadapannya saja.  
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- Inklusi kelas, adalah kemampuan untuk meggolongkan benda-benda 

kedalam ciri-ciri dan golongannya menurut klasifikasinya. Mereka 

mengerti bahwa pisang termasuk buah-buahan, kucing termasuk 

dalam himpunan hewan. Anak dapat mengerjakan sebuah operasi dan 

mental memisahkan barang menurut golongannya dan 

menggabungkannya kembali. Anak juga dapat membedakan suatu 

benda ke dalam dua golongan sekaligus, misalnya pisang adalah 

golongan buah, sekaligus dapat digolongkan sebagai makanan yang 

rasanya manis. Kemampuan berfikir logis pada anak operasi konkret 

sekalipun dapat memecahkan masalah namun masih terbatas pada 

disini dan sekarang. Mereka belum mampu berfikir abstrak, hipotetik 

atau kejadian semu.  

 Periode Formal Operations ( Usia 12 tahun)  

Tahap berikutnya adalah tahap yang dimulai pada usia 12 tahun dan 

berjalan seterusnya sampai dengan dewasa. Manusia menggunakan berbagai 

variasi operasi kognitif dan strategi dalam memecahkan masalah. Mereka 

sangat cakap dan fleksibel dalam pemikiran, pencarian alasan serta melihat 

benda dari sejumlah perspektif atau sudut pandangan lain. Pemikiran orang 

dewasa lebih kompleks daripada remaja dan bidang kemampuan kecerdasan 

serta keaktifannya lebih besar.15 

Remaja pada tahap operasi formal mulai dapat berfikir tentang 

kemungkinan-kemungkinan, masalah-masalah hipotesis, tentang apa yang 

terjadi, apa yang akan terjadi, siapa yang menyebabkan. Mereka mampu 

memecahkan masalah secara sistematis, dan dapat mempertimbangkan secara 

hati-hati berbagai persoalan yang mungkin dihadapi oleh orang dewasa.  

                                                           
15 Paul Henry Hussen, Psikologi Perkembangan dan…, 208 
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Pada tahap ini pula remaja mulai dapat memikirkan secara logis 

pertimbangan dan persoalan keagamaan. Mereka memiliki kemampuan untuk 

menganalisis dan memikirkan dua hal yang berbeda misalnya: 1) Tuhan 

mencintai manusia 2) Terdapat banyak manusia yang menderita. Dalam 

memecahkan masalah mereka cenderung mencoba-coba, mencari kecocokan 

jawaban yang dianggap paling tepat. 

Orang dewasa memiliki kesibukan pemikiran yang 

bermacam-macam dengan segala macam teori dan hal-hal yang 

abstrak, masalah filosofis dan politis seperti keadilan dan 

kebebasan pribadi; keindahan dan keserasian; agama dan 

ideology moral. Remaja tampaknya mempelajari dan mengkaji 

segala sesuatu, termasuk pengetahuan mereka sendiri, pikiran, 

gagasan, dan cara memecahkan persoalan. Mereka membuat 

teorinya sendiri serta mempertanyakan integeritas, sikap dan 

kepercayaan mereka sendiri untuk mencari konsistensi dan nilai-

nilai baru serta filosofis hidup. Keprihatinan tentang ‘poniness of 

ideals’ (kepalsuan dan cita-cita) dan renungan serius tentang 

masa depan merupakan fenomena remaja yang jarang terlihat 

pada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Piaget berpendapat 

bahwa kesibukan berpikir merupakan salah satu prinsip yang 

memanifestasikan tahap dari operasi formal.16   

 

b. Intelegensi 

Intelengensi adalah kemampuan intelektual seseorang yang bisa diukur 

dengan suatu metode tertentu. Intelegensi menunjukkan kecerdasan atau 

kemampuan intelektual yang ditandai dengan daya ingat yang tinggi, daya 

                                                           
16 Paul Henry Hussen, Psikologi Perkembangan dan…, 209 
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tangkap yang baik, dan ketelitian terhadap sesuatu yang bersifat numerik, 

grafik, dan hal lainnya yang rumit. 

Intelegensi tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat diukur 

melalui pengukuran beberapa aspek kemampuan khusus tertentu. Analoginya 

adalah, manusia tidak dapat mengukur listrik secara langsung, namun 

manusia mengukur listrik dengan cara mengukur panas, arus, tegangan, dan 

medan magnet yang ditimbulkan. 

Secara umum IQ dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Sangat Superior 130 ke atas 

- Superior 120 -129 

- Di atas rata-rata 110 – 119 

- Rata-rata 90-109 

- Di bawah rata-rata 80 – 89,  

- Batas 70 – 79 

- Terbelakang mental 69 ke bawah 

 

C. Perkembangan Sosial dan Emosi 

Perkembangan sosial dan emosi adalah pokok bahasan yang saling 

berhubungan. Keduanya sama-sama berbicara tentang kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang dalam hubungan dengan sesama manusia. 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan 

sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi 

meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja 

sama. Menurut Stanley Hall, masa remaja merupakan masa yang penuh 
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gejolak emosi dan ketidak seimbangan sehingga remaja mudah terkena 

pengaruh oleh lingkungan.17 

Dalam pembahasan berikut ini akan diuraikan tinjauan teori mengenai 

perkembangan sosial menurut teori Erik H. Erikson, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan sosial, peranan orang tua dalam 

mengoptimalkan perkembangan sosial. Selanjutnya akan dibahas kecerdasan 

emosi menurut teori yang dikembangkan oleh Daniel Goleman, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan emosi, serta peranan orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan emosi pada remaja. 

Dalam pembahasan mengenai perkembangan sosial tidak bisa 

dilepaskan dari Erik H. Erikson, seorang tokoh psikologi Jerman, yang 

banyak mendapat pengaruh dari Sigmund Freud. Karya Erikson sering 

disebut teori psikososial, karena karya tersebut menjelaskan prinsip-prinsip 

perkembangan psikologis dan sosial.  

Dalam teorinya terdapat delapan tahapan perkembangan yang akan 

dilalui oleh manusia. Tingkatan ini bukanlah sebuah gradualitas. Manusia 

dapat naik ketingkat berikutnya sekalipun tidak tuntas pada tingkat 

sebelumnya. Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan 

kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tingkatan itu tidak tertangani 

dengan baik, seseorang  akan tampil dengan perasaan tidak selaras. 

Delapan tingkatan perkembangan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:18 

- Trust vs Mistrust (Kepercayaan vs Kecurigaan), masa bayi 

(infancy) ditandai adanya kecenderungan trust – mistrust. Perilaku 

                                                           
17 Singgih D. Gunarsa dan Y.Singgih D.Gunarsa,Psikologi Perkembangan 

Anak dan Remaja (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1989), 205 
18 Annurahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 

65 
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bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai 

orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang 

tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan 

mempercayainya. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang-orang 

yang asing tetapi juga kepada benda asing, tempat asing, suara 

asing, perlakuan asing dan sebagainya. Tahap ini berlangsung 

pada masa oral, kira-kira terjadi pada umur 0-1 atau 1 ½ tahun.  

- Auntonomy vs Shame and doubt (Otonomi vs Perasaan Malu dan 

Ragu-ragu). Masa kanak-kanak awal (early childhood) ditandai 

adanya kecenderungan autonomy – doubt. Biasanya dalam tahap 

ini seorang anak berusia sekitar 2-4 tahun. Pada usia ini anak 

mulai mandiri secara fisik dan psikologis. Ia sudah merasa bahwa 

dirinya adalah seseorang yang bebas dan bukan merupakan bagian 

dari orang lain. Hal ini membawa banyak kemungkinan dalam 

perkembangan kepribadiannya. Namun pada saat yang sama 

timbul rasa ketidaknyamanan dan ketakutan karena ia takut untuk 

mandiri. Muncul keraguraguan, dan setiap kali mau melakukan 

sesuatu ada kecenderungan untuk meminta persetujuan orang 

tua.19 

- Initiative vs guilt (Inisiatif vs Kesalahan), tahap ini terjadi pada 

masa pra sekolah (Preschool Age), yaitu pada saat seorang anak 

di usia 5-6 tahun. Pada masa ini anak telah memiliki beberapa 

kecakapan, melalui kecakapan-kecakapan tersebut dia terdorong 

melakukan beberapa kegiatan, tetapi karena kemampuan anak 

tersebut masih terbatas ada kalanya dia mengalami kegagalan. 

Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki 

                                                           
19 Annurahman, Belajar dan…,66 
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perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau 

berinisatif.  

- Industry vs Inferiority (Kerajinan vs Inferioritas), tahap ini terjadi 

pada saat seorang anak menginjak usia 6 – 12 tahun. Pada masa 

ini seorang anak sudah bersekolah. Mereka sudah mampu 

menggunakan cara berfikir deduktif disamping tumbuhnya 

kemauan untuk mau belajar mematuhi atura-aturan. Sebagai 

kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini 

anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. 

Dorongan untuk mengatahui dan berbuat terhadap lingkungannya 

sangat besar, tetapi di pihak lain karena keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuannya kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, 

hambatan bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat 

menyebabkan anak merasa rendah diri.20 

- Identity vs role confusion (Identitas vs Kekacauan Identitas), 

Tahap kelima merupakan tahap adolesen (remaja), yang dimulai 

pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. 

Masa Remaja (adolescence) ditandai adanya kecenderungan 

identity – Identity Confusion. Pada masa ini remaja akan 

menunjukkan kecakapan-kecakapan untuk 

- Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Isolasi), Tahap pertama 

hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu akan 

memasuki jenjang berikutnya yaitu masa dewasa awal yang 

berusia sekitar 20-30 tahun. Masa Dewasa Awal (Young 

adulthood) ditandai adanya kecenderungan intimacy – isolation. 

Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat 

                                                           
20 Rini Hiladayani, Psikologi Perkembangan, …11.3 
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dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok 

sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif, dia membina 

hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang 

sepaham. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk 

hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu, dan kurang 

akrab atau renggang dengan yang lainnya. 

- Generativity vs stagnation (Generativitas vs Stagnasi), masa 

dewasa (dewasa tengah) berada pada posisi ke tujuh, dan 

ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30 sampai 60 

tahun. Masa Dewasa (Adulthood) ditandai adanya kecenderungan 

generativity-stagnation. Pada tahap ini seseorang telah mencapai 

puncak dari perkembangan segala kemampuannya.21 

Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, 

sehingga perkembangannya sangat pesat. Meskipun pengetahuan 

dan kecakapan sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat 

menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap 

pengetahuan dan kecakapannya terbatas. 

- Integrity vs despair (Integritas vs Keputusasaan), tahap terakhir 

dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja yang diduduki 

oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 atau 65 tahun ke atas. 

Masa hari tua (Senescence) ditandai adanya kecenderungan 

integrity – despair. Pada masa ini individu telah memiliki kesatuan 

atau integritas pribadi, semua yang telah dikaji dan didalaminya 

telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu 

pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. 

tingkah laku yang semakin baik. 

                                                           
21 Annurahman, Belajar dan …, 67 
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D. Perkembangan Spiritual 

Pada bagian ini yang akan diuraikan adalah perkembangan spiritual. 

Pertanyaan yang memerlukan jawaban dalam bagian ini adalah apakah 

spiritual atau kepercayaan itu mengalami perkembangan? Teori pada bagian 

sebelumnya menyatakan bahwa fisik, intelektual, sosio-emosional, seseorang 

mengalami perkembangan. Perkembangan spiritual tidak bisa dipisahkan dari 

perkembangan moral. Teori perkembangan moral memberikan landasan 

bagaimana pembentukan moral yang baik dalam diri manusia hal ini 

bermanfaat dalam hubungannya dengan sesama. Spiritual lebih kepada 

hubungan dengan Tuhan. 

 

a.  Perkembangan Moral Menurut Lawrence Kohlberg 

Tokoh teori perkembangan moral yang cukup dikenal dengan baik 

adalah Lawrence Kohlberg. Dalam teorinya Kohlberg menuliskan tahapan-

tahapan perkembangan moral sebagai berikut :22 

Tingkat prakonvensional  

- Tahap I – Orientasi hukuman dan kepatuhan: Orientasi pada hukuman 

dan rasa hormat yang tak dipersoalkan terhadap kekuasan yang lebih 

tinggi. Akibat tindakan fisik, terlepas arti atau nilai manusiawinya, 

menentukan sifat baik dan sifat buruk dari tindakan ini. 

- Tahap 2 – Orientasi relativis-intrumental: Perbuatan yang benar adalah 

perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu 

sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Hubungan antar 

manusia dipandang seperti hubungan di tempat umum. Terdapat unsur-

unsur kewajaran, timbal-balik, dan persamaan pembagian, akan tetapi 

                                                           
22 Annurahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), 71-72  
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semuanya itu selalu ditafsirkan secara fisis pragmatis, timbal-balik 

adalah soal ”Jika anda baik kepadaku, nanti aku akan baik kepadamu”, 

dan ini bukan soal kesetiaan, rasa terima kasih atau keadilan. 

Pada tingkat konvensional kita menemukan: 

- Tahap 3 – Orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi ”anak 

manis”: Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau 

membantu orang lain, dan yang disetujui oleh mereka. Terdapat banyak 

konformitas dengan gambaran-gambaran stereotip mengenai apa yang 

dianggap tingkah laku mayoritas atau tingkah laku yang ’wajar’. Perilaku 

kerap kali dinilai menurut niat, ungkapan ”ia bermaksud baik” untuk 

pertama kalinya menjadi penting dan digunakan secara berlebih-lebihan. 

Orang mencari persetujuan dengan berperilaku ”baik”. 

- Tahap 4 – Orientasi hukum dan ketertiban: Orientasi kepada otoritas, 

peraturan yang pasti dan pemeliharaan tata aturan sosial. Perbuatan yang 

benar adalah menjalankan tugas, memperlihatkan rasa hormat terhadap 

otoritas, dan pemeliharaan tata aturan sosial tertentu demi tata aturan itu 

sendiri. Orang mendapatan rasa hormat dengan berperilaku menurut 

kewajibannya. 

Pada tingkat pasca-konvensional kita melihat: 

- Tahap 5 – Orientasi kontrak sosial legalistis: Suatu orientasi kontrak 

sosial, umumnya bernada dasar legalistis dan utilitarian. Perbuatan yang 

benar cenderung didefinisikan dari segi hak-hak bersama dan ukuran-

ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh seluruh 

masyarakat. Terdapat suatu kesadaran yang jelas mengenai relativisme 

nilai-nilai dan pendapat pribadi serta suatu tekanan pada prosedur yang 

sesuai untuk mencapai kesepakatan. 

- Tahap 6 – Orientasi Prinsip Etika Universal: Orientasi pada keputusan 

suara hati dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri, yang 



24 
 

 
 

mengacu pada pemaham logis, menyeluruh, universalitas dan 

konsistensi. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis (kaidah emas, 

kategoris imperatif). Prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip universal 

mengenai keadilan, timbal-balik, dan persamaan hak asasi manusia, serta 

rasa hormat terhadap martabat manusia sebagai person individual 

Michele Borba menuliskan cara-cara yang dapat ditempuh dalam 

membangun moral dengan jalan mengembangkan tujuh kebajikan utama 

yang terdiri dari empati, nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, 

toleransi, keadilan.23 

Sikap-sikap moral yang diajarkan kepada anak akan berdampak kepada 

pembentukan tingkah laku mereka utamanya kepada bagaimana berhubungan 

dengan sesama. Hubungan dengan sesama yang bermoral dan bernilai inilah 

yang dapat menunjukkan seseorang telah mengalami kematangan rohani. 

Kematangan spiritual seseorang dapat diamati dari moralitas dirinya dalam 

kehidupan setiap hari. 

Teori perkembangan spiritual pada remaja awal, secara utuh memuat 

sejumlah penjelasan yang komperhensif dapat dilihat dari teori yang 

dicetuskan oleh James W. Fowler.24 

 

b.  Teori Perkembangan Spiritual menurut James W. Fowler 

James W. Fowler adalah seorang psikolog Amerika, yang dilahirkan 

pada tanggal 12 Oktober 1940 di daerah North Carolina. Orang tuanya adalah 

seorang pendeta gereja Methodist, yang mengajarkan iman Kristen kepada 

                                                           
23 Michele Borba, Membangun Kecerdasan Moral, (Jakarta: Gramedia, 

2008), 9 
24 James W. Fowler yang ditulis oleh Agus Cremers, ed. A. Supratiknya, 

Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan menurut James W. Fowler, 
(Yogyakarta: Kanisius 1995) 
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anak-anaknya. Mengikuti jejak ayahnya, ia menempuh pendidikan di Drew 

Theological Seminary. Program doktoralnya dalam bidang teologi di 

selesaikan di Harvard University pada jurusan Harvad’s Religion and Society 

Program. Teori Perkembangan Iman yang dikembangkan dipengaruhi oleh 

pemikiran H. Richard Niebuhr, seorang teolog besar Amerika, dan 

psikoanalisis Erik H. Erikson.25 

Teori perkembangan kepercayaan yang dikembangkan oleh Fowler 

berangkat dari pemikiran yang empiris, struktural ada tahapan dan urutan 

seperti teori kognitif Piaget, atau perkembangan moral Kohlberg. Teori ini 

bersifat struktural dan genetik yang memandang perkembangan berlangsung 

melalui tahap-tahap, yaitu sebagai transformasi struktur-struktur kognitif. 

Tahapan perkembangannya dirumuskan berdasarkan penelitian empirisnya 

(wawancara semi-klinis) terhadap 360 responden. 

Tahapan perkembangan kepercayaan yang akan dijelaskan berikut ini 

bukan model linier yang pada akhirnya membentuk sebuah evolusi yang 

menganggap tahap terakhir sebagai indeks kematangan rohani yang secara 

praktis digunakan sebagai tolok ukur bagi tahapan sebelumnya, yang 

dianggap kurang dewasa rohani atau kurang sempurna. Hal ini dijelaskan oleh 

Fowler sebagai berikut: 

Fowler tidak menggunakan model linier, tetapi lebih 

tertarik pada model spiral untuk menggambarkan perkembangan 

tahap-tahap kepercayaan yang rumit. Perkembangan kepercayaan 

tidak dimengerti sebagai gerak desentrasi progresif subyek 

pengenal menuju pengetahuan ilmiah-matematis, yang kompleks 

sebagai titik akhir dan puncak seluruh proses pengetahuan 

(Piaget). Perkembangan kepercayaan tidak juga dipandang 

                                                           
25 Agus Cremers, Tahap-tahap Perkembangan..., 15-16 
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sebagai gerak desentrasi pribadi moral menuju kesatuan mistis 

yang paling dalam atau tinggi dimana pribadi atau subyek hilang 

lenyap terserap ke dalam rangkuman kesatua mistis itu 

(Kohlberg). Fowler melihat terjadinya gerakan ganda dalam 

perkembagan kepercayaan, yaitu perkembangan dialektis 

individuasi dan partisipasi.26 

 

Tahapan perkembangan kepercayaan Fowler, seperti yang dipaparkan 

oleh Agus Cremers: 

1). Kepercayaan Awal dan Elementer (Primal Fait) Usia anak-anak 

0-2 tahun. Perkembangan spiritual pada tahap ini ditandai oleh rasa cinta 

yang bersifat preverbal, terjadi hubungan timbal balik antara anak dan 

orang tua. Dasar kepercayaan awal ini dapat menjadi bekal dalam 

membentuk dasar kepercayaan seseorang.  

Kepercayaan bayi semuanya dalam bentuk preverbal, 

prarefleksif, dan prakonseptual, yang diungkapkan kepada dunia 

dirinya. Kepercayaan dasar ini berakar pada pengalaman relasi 

mutual berupa saling memberi dan menerima yang diwujudkan 

dalam permainan interaksi antara anak dan pengasuhnya, yang 

secara konsisten memberikan perhatian serta cinta. Pengalaman 

ini membentuk kepercayaannya akan suatu Allah transenden 

yang penuh kasih dan maha kuasa, maha bijaksana, yang nantinya 

secara radikal akan menjadi iman percayanya. Pengalaman 

interaksi orang tua dengan anak, memberikan gambaran tentang 

pribadi Allah yang nantinya akan dapat dimengerti secara 

                                                           
26 Agus Cremers, Tahap-tahap Perkembangan..., 81 
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kognitif dan dapat diungkapkan secara verbal pada tahapan 

selanjutnya.27 

 

Gambaran Allah yang diterima melalui kehadiran orang tua pada tahap 

ini dalam bentuk Allah yang mengasihi, yang senantiasa memandang dan 

berkomunikasi dengan manusia, yang bertindak tegas. Namun demikian perlu 

dicatat bahwa kehadiran ornag tua sebagai pengasuh tentu saja tidak dapat 

disamakan atau mewakili keberadaan Allah dengan sifat-sifat ilahinya.  

 

2).  Kepercayaan Intiutif-Proyektif (Masa Anak-anak usia 2-6 tahun) 

Secara kognitif pada tahap ini ditandai dengan daya pengertian pra 

operasional yang intuitif-proyektif dipenuhi oleh rasa ingin tahu untuk 

memuaskan seluruh pancaindera. Pada usia ini anak dipenuhi dengan 

berbagai imaginasi. Dalam pikiran selalu muncul pertanyaan apa, mengapa, 

untuk apa yang terus diucapkan kepada orang tua. Penjelasan yang diberikan 

terkadang berangkat dari logika orang dewasa sehingga tidak dapat masuk 

pada logika anak. Pemikirannya masih bersifat intuitif, maka tanggapannya 

atas realitas diwarnai oleh distorsi akibat campurbaurnya persepsi, perasaan, 

persepsi, dan fantasi.28 

Pemahaman tentang Allah dimengerti secara pra-antropomorf dan 

magis berdasarkan pemahaman hal-hal fisik yang kelihatan. Misalnya Allah 

diungkapkan seperti udara yang ada dimana-mana. Namun demikian anak 

juga bisa mengimajinasikan Allah sebagai sosok pribadi yang digambarkan 

dalam hal-hal fisik yang kelihatan. Misalnya Allah berpakaian putih, Allah 

berkuasa seperti seorang kuat yang melindungi diri dan keluarganya dari 

bahaya. 

                                                           
27 Agus Cremers, Tahap-tahap Perkembangan..., 83 
28 Agus Cremers, Tahap-tahap Perkembangan…, 85 
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Bentuk kepercayaan kepada Allah diperoleh dari proses peniruan dari 

orang tua dan orang lain disekitarnya. Lewat contoh kehidupan religius orang 

tuanya anak berusaha membedakan, mengungkapkan, dan mewujudkan 

instuisi yang masih penuh dengan imajinasi kabur. Orang tua perlu 

memberikan pengalaman rohani yang dapat dimengerti dalam pemikiran 

anak. Melalui kehidupan doa, pujian sederhana yang dapat ditiru. Karena 

usaha anak dalam memahami banyak hal yang dilihat, dibatasi oleh 

kemampuan kognitif yang masih bersifat praoperasional. Hal ini disebabkan 

karena anak masih bersifat egosentris. Memahami dan menafsirkan segala 

sesuatu yang ada menurut pemikirannya sendiri. Mereka belum mampu 

menyelami dunia orang lain, apa yang dirasakan, dan dialami.  

 

3). Kepercayaan Mistis-Harafiah (Masa Anak-anak usia 6-11 tahun) 

Pada usia ini seorang anak memasuki usia sekolah, dan memiliki 

lingkungan yang lebih luas. Kesukaannya kepada cerita membuat anak akan 

mengambil banyak makna hidup dari cerita-cerita yang diterimanya. Secara 

khusus pengajaran iman Kristen dapat disampaikan di dalam kelompok kelas 

seperti ibadah sekolah minggu. Kesukaannya mendengarkan cerita juga 

disertai dengan kemampuannnya untuk menuturkan banyak cerita. Pada usia 

ini anak dapat mengatasi sikap egosentrismenya dan secara berangsur-angsur 

menempatkan diri dalam perspektif orang lain. Oleh karena itu, ia dapat 

mengambil alih pandangan hidup dan keyakinan-keyakinan kepercayaan 

orang lain.29 

Tahap ini disebut mistis, karena cerita mistis merupakan unsur 

pembentuk kognitif dan struktural utama dalam proses pengembangan 

identitas diri sosial dan iman kepercayaan anak. Disebut harafiah karena 

                                                           
29 Agus Cremers, Tahap-tahap Perkembangan..., 117 
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dalam tahap ini anak sebagian besar menggunakan symbol dan konsep secara 

agak konkret dan menurut arti harafiahnya. Konsep dimengerti menurut 

rujukkan konkretnya, dan anak memahami mitos menurut kenyataan yang 

dilihatnya. 

Penafsirannya terhadap cerita yang dibaca, didengar, maupun ditonton 

lewat tayangan televisi masih terbatas. Sifat penasirannya bersifat 

personifikasi, harafiah konkrit, satu dimensi, dan tidak menyadari adanya 

kontradiksi. Demikian juga pemahamannya tentang Allah bersifat 

personifikasi, dengan menganggap Allah sebagai Raja pembuat undang-

undang yang pertimbangan moralnya didasarkan pada sikap kejujuran, 

keadilan, dan kewajaran (fairness). Allah dipandang yang memiliki 

kekuasaan untuk menciptakan dan memelihara, yang memiliki kehendak 

tertentu yang harus dilakukan oleh semua orang.  

Dalam pemahaman anak, mistis harafiah adalah Allah memiliki 

keadilan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk manusia dan bahkan 

Allah. Misalnya manusia yang berbuat jahat akan dihukum sesuai dengan 

keadilan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan manusia yang baik 

akan mendapatkan upah yang layak. Mereka beranggapan pada saat rajin 

ibadah, dan menuruti kehendakNya, akan mendapat pertolongan dan 

mendapat jawaban atas semua yang diharapkan. Allah terikat pada hubungan 

timbal balik dalam keadilan, ‘kalau saya berbuat baik Allah wajib menolong 

saya’. Hal ini pula yang membuat anak dapat memahami mengapa ada orang 

yang kesusahan, sakit, miskin, kecelakaan, karena mereka tidak mentaati 

Allah dan tidak berbuat baik seperti yang dikehendaki Allah. 

Secara spiritual, Perbedaan secara alamiah dari seseorang 

yang berusia belasan tahun akan mempengaruhi kondisi rohani 

dan pengetahuannya. Kelompok usia ini perlu mempertajam 

perasaan untuk membedakan yang benar dan salah. Karena 
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mempunyai hasrat untuk diterima, mereka menjadi sensitif 

dengan suara hati. Problem moral utama mereka adalah perbuatan 

tidak terpuji dan pencurian. Mereka berhasrat untuk belajar, 

termasuk belajar bertanggung jawab.30 

 

Kepercayaan kepada Allah dibentuk melalui cerita, karena pada usia ini 

anak menyukai cerita dan memiliki banyak cerita dalam pikirannya. Selain 

itu iman percayanya kepada Tuhan juga dibentuk lewat orang-orang yang ada 

disekitarnya sebagai sebuah kelompok agama. Mereka menjadi percaya 

karena semua orang disekitarnya juga percaya kepada Tuhan. 

 

4). Kepercayaan sintetis konversional (Masa odolesen dan seterusnya 

umur 12 tahun dan seterusnya)  

Tahap ini disebut sintetis, dengan memperhatikan bahwa remaja dalam 

mensintetis berbagai macam pandangan dan nilai kepercayaan belum bersifat 

pribadi dan sebagian besar bersifat tidak reflektif. Identitas diri dalam 

kepercayaan diperkuat dalam kelompok yang dipengaruhi oleh orang lain 

disekitarnya yang dipercayai. Oleh karena itu dalam tahap ini secara umum 

kepercayaannya mewarisi apa yang diajarkan oleh orang tua dan dalam 

kelompoknya. Remaja dapat mempersatukan cerita ajaran yang didengar 

secara sintetis konstruktif berupa ‘supra-cerita’ (cerita induk, cerita utama) 

secara abstrak dan umum. 

Disebut konvensional karena identitas diri dibangun berdasarkan rasa 

kesetiakawanan, kesetiaan, dan kepercayaan kepada orang lain. Pola 

konvensional  juga menunjukkan ciri kognitif, afektif, sosial seorang remaja 

dibentuk dengan jalan menyesuaikan diri dengan orang yang dipercaya dan 

                                                           
30 Paulus Lilik Kristanto, Prinsip & Praktek...,  97-100. 
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yang mayoritas dalam kelompok. Namun demikian bentuk kepercayaan 

konvensional ini dapat mutlak dipercaya ada dalam kehidupan remaja. 

Kepercayaan konvensioanal ada dalam diri remaja tanpa adanya perjuangan 

pribadi dan proses asimilasi pribadi. Apabila tejadi suatu hal yang sifatnya 

ketegangan kognitif-sosial  tentang kepercayaannya, mereka cenderung 

mengacu kepada pendapat umum yang dianggap sah dalam kelompok. Hal 

ini dilakukan karena remaja belum dapat mengandalkan perasaan dan 

pendapat pribadinya, yang dirasa belum mandiri. 

Kepercayaan kepada Allah tidak lagi dibayangkan menurut model 

antropomorf atau personifikasi semata-mata, akan tetapi disusun menurut 

paradigma ‘hubungan antar pribadi mutual’. Allah tidak dibayangkan lagi 

sebagai hakim yang tegas namun adil, tidak juga sebagai Yang Lain yang jauh 

dan anonim tanpa wajah pribadi. Allah dirasakan dan dipandangnya menurut 

aspek persahabatan yang mendukung dan menuntun orang. Remaja dapat 

memandang Allah sebagai sahabat karib, penyelamat, penolong, sumber 

kekuatan dalam segala persoalan. Kehadiran Allah dalam hidup dapat 

mengisi kekosongan hati remaja serta menjadi pemberi inspirasi bagi 

pembentukan jati diri remaja. 

“Mereka disebut remaja karena memiliki budaya dan ciri 

tersendiri. Budaya di sini didefinisikan sebagai kebiasaan, 

kepercayaan, sistem nilai dan bentuk pikiran dari orang-orang 

tertentu dalam periode waktu tertentu. Pada hakikatnya budaya 

adalah gaya hidup. Ketika kita berpikir tentang remaja dalam 

konteks PAK, gambaran tentang rambut gondrong dan musik rock 

perlu dihilangkan dari pikiran kita. Sebab yang penting bagi kita 

bukan sekedar simbol-simbol yang berbeda, tetapi lebih pada 

hakikatnya. Hakikat terdiri dari kumpulan nilai-nilai “apa yang 
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penting bagi saya” yang diletakkan sebagai akar dari pengertian, 

pengalaman, pengambilan keputusan dan pilihan hidup.31 

Lebih lanjut dituliskan :  

“Pola pikir yang paradoks merupakan pola pikir remaja. 

Mereka sering berkata bahwa mereka sudah besar, tetapi tidak 

cukup tua untuk melakukan sesuatu. Menghindari merupakan jalan 

keluar untuk menyesuaikan diri. Selain itu, mereka mencari 

kesenangan tetapi tanpa kemerdekaan, selalu bergerak tetapi tidak 

kemana-mana. Namun, selama kebiasaan, keyakinan dan sistem 

nilai terus mengalir dan eksistensi humanisme masa kini terus 

berdatangan secara bertubi-tubi, mereka seringkali 

dibingungkan”.32 

Pada tahap ini pula Allah sering juga dipandang sebagai suatu Allah 

yang kovensional, yaitu Allah sebagaimana diyakini oleh pandangan 

konvensi mayoritas masyarakat. Allah menjadi tempat pengharapan setiap 

orang dalam suatu kelompok. Dalam ekspresi teistis pada tahap ini, Allah 

sering digambarkan sebagai pembawa peran ‘orang lain secara kolektif’ Allah 

kelompok, atau ‘Allah kolektif’ bagi banyak orang. Remaja menyadari 

adanya ikatan yang kuat, dan bersama-sama meyakini Allah. Dalam kondisi 

kepercayaan seperti ini remaja dapat menyesuaikan diri, mendapat pengaruh 

kekuatan bersama, sebab remaja belum memiliki kemampuan batin untuk 

secara pribadi dan mandiri menyusun suatu gambaran Allah yang jelas. 

 

 

 

 

                                                           
31 Paulus Lilik Kristianto.Prinsip&Praktek..., 95 
32 Paulus Lilik Kristianto, Prinsip&Praktek..., 96 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Eksegetis Lukas 2:51-52 

Analisis eksegetis Lukas 2:51-52 dipakai sebagai landasan Alkitabiah 

peranan orang tua dalam mendidik anak-anak sesuai dengan aspek dan 

tahapan perkembangannya. Agar landasan Alkitabiah ini memiliki arti dan 

makna sesuai dengan tema penelitian, maka perlu diadakan studi atau 

penelitian hermeneutik eksegetis terhadapnya.  

Hasil analisis eksegetis berupa prinsip-prinsip teologis yang merupakan 

kebenaran Alkitabiah, sebagai landasan keluarga Kristen dalam mendidik 

anak. Selanjutnya prinsip-prinsip ini akan diterapkan dalam lokasi penelitian. 

Prinsip manakah yang sudah ada dan diterapkan, serta prinsip manakah yang 

masih kurang dalam penerapannya. Hasil analisis ini bisa juga dipakai 

sebagai indikator keberhasilan keluarga Kristen dalam mendidik remaja di 

tempat penelitian. 

  

1. Latar Belakang Kitab 

Injil Lukas di mulai dengan kata-kata pembukaan yang memiliki 

kemiripan dengan Kisah Para Rasul. Dari kedua ayat pembuka yang sama ini 

menunjukkan bahwa penulis kedua kitab ini adalah orang yang sama. Penulis 

Lukas mengalamatkan tulisannya kepada seorang yang bernama Theofilus, 

artinya kekasih Tuhan seorang yang terpandang dan telah menjadi percaya 
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kepada berita Injil. Dari kata pembuka ini Teney menarik beberapa 

kesimpulan penting:33 

- Pada zamannya ada karya-karya yang hanya mengisahkan suatu 

bagian dari kehidupan Yesus atau yang memberikan laporan yang 

tidak benar tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus. 

- Catatannya sudah mengenal usaha penyusunan yang sistematis atas 

fakta-fakta yang ada. 

- Fakta-fakta ini sudah dikenal baik di kalangan umat Kristen dan 

diterima secara terpisah dari berita tertulis yang ada. Lukas 

mengatakan bahwa fakta-fakta ini “telah terjadi di antara kita”. 

- Penulis memiliki pengetahuan yang sama  dan dapat 

membukukannya dengan baik. 

- Keterangannya berasal dari sumber resmi yang dapat dipercaya, 

“yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Firman”. 

- Ia mengenal baik fakta-fakta itu, baik melalui pengamatan atau 

penyelidikan, dan tentu saja ia hidup sezaman dengan kegiatan 

mereka yang menyaksikannya. 

- Tulisannya ditujukan untuk sahabatnya Theofilus, dan bermaksud 

memberikan kawannya pengetahuan yang lengkap tentang 

kebenaran. 

 

Penulis dan Waktu Penulisan 

Penulis Injil Lukas serta kitab berikutnya yaitu Kisah Para Rasul, adalah 

Lukas rekan kerja Paulus. Dalam Kisah Para Rasul, penulis menyebutkan 

dirinya dengan memakai kata ‘kami’ dalam cerita perjalanan Paulus (Kis 

16:10-17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1-28:16). Dari tulisan Paulus dapat diketahui 

                                                           
33 Merrill C. Teney, Survey Perjanjian Baru, (Malang: Gandum Mas, 2000), 

214-215 
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bahwa Ia adalah seorang tabib, yang mengerti tentang seluk beluk pengobatan 

(Kol. 4:14). Dari surat kolose ini dapat diketahui bahwa Paulus memiliki 

kedekatan dan mengasihi Lukas. Selain itu Ia termasuk pribadi yang setia 

dalam menemani Paulus pelayanan, disaat semua rekannya telah pergi hanya 

Lukas yang tinggal dengan Paulus (2 Tim 4:9-11).34 

Acuan yang paling tua ditemukan dalam Irenaeus yang 

menyatakan bahwa Lukas, pendamping Paulus, menuliskan Injil 

yang diberitakan Paulus itu dalam sebuah buku (Adv. Haer. III, 

i.1, dalam Eusebius H.E. V 8,3). Pernyataan dalam Kanon 

Muratorion pun sama. Disini Lukas disebut dengan jelas sebagai 

seorang dokter (band. Fil ay 24, Kol 4:14, 2 Tim 4:11). Kita telah 

melihat bahwa Paulus sama sekali tak dapat diaggap sebagai 

penjamin bagi karya ini, dan karena itu kita harus sama hati-

hatinya terhadap pernyataan-pernyataan ini seperti halnya 

terhadap Markus dan Matius.35 

 

Bukti dari dalam Injil Lukas sendiri bahwa tabib Lukas sebagai 

penulisnya, ditunjukkan dengan beberapa ayat yang berhubungan dengan 

istilah-istilah medis. Misalnya ‘Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri’ 

(4:23). ‘Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang 

sakit’ (5:17). Selain itu ditunjukkan juga dengan cara Lukas menyebut nama-

nama dan keadaan penyakit Misalnya ibu mertua Petrus yang sakit keras 

(5:12) perempuan yang dirasuk setan dikatakan bungkuk punggungnya dan 

tidak dapat berdiri dengan tegak (13:11), hamba perwira yang sakit keras dan 
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35 Willi Marxsen, Pengantar Perjanjian Baru, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1999), 194 
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hampir mati (7:2).36  Terlebih pada saat Lukas menggambarkan keadaan 

Tuhan Yesus di taman Getsmani dalam pergumulan yang berat disertai 

dengan tanda-tanda fisik dimana ada keringat yang ada tetesan darah. Semua 

istilah ini tidak didapati pada Injil lain, dan sangat mungkin bahwa hal ini 

ditulis oleh seorang yang mengerti ilmu medis.  

Waktu dan tempat penulisan Injil Lukas masih banyak perdebatan, 

beberapa buku menuliskan bahwa Tahun penulisan diperkirakan dalam 

generasi Kristen ketiga, sekitar tahun 90 M. di daerah Palestina atau Siria.37 

Merril C. Teney mengusulkan tahun penulisannya adalah 60 M, karena pada 

saat itu Lukas telah menjadi orang Kristen selama sekurang-kurangnya 

sepuluh tahun atau lebih, dan sudah menjelajahi Palestina, dimana ia pasti 

sudah bertemu dengan mereka yang pernah menyaksikan Yesus dengan mata 

kepala sendiri. Mungkin ia mengisi waktu ketika Paulus berada di penjara 

dengan menyelidiki latar belakang kehidupan Yesus, tentang siapa ia sudah 

mendengar begitu banyak dan untuk siapa ia menjadi seorang utusan Injil.38 

Selanjutnya dikatakan bahwa tempat penulisannya adalah di suatu tempat di 

wilayah Hellenis oleh seorang yang bekerja di antara umat asing bukan 

Yahudi. Pada umumnya perkiraan tahun penulisannya antara tahun 75-90, 

dan ditulis di Luar daerah Palestina yang masih mendapat pengaruh Yahudi.39 

 

Garis Besar Isi 

Urutan Lukas memiliki banyak persamaan dengan Markus dan juga 

Matius. Para ahli PB memiliki sejumlah teori tentang hal ini dimana salah 

                                                           
36 J. Sidlow Baxter, Menggali Isi…, 216 
37 Willi Marxsen, Pengantar...., 194 
38 Merrill C. Tenney, Survey...,222 
39 B.F. Drewes, Satu Injil Tiga Pekabar (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001),  

256 
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satunya menganggap bahwa Lukas dan Matius mengikuti urutan Markus 

sebagai tulisan yang lebih dulu. Secara garis besar isi Injil Lukas adalah 

sebagai berikut:40 

1:1-4    Kata pengantar 

I. 1:5-2:52 Pendahuluan: kelahiran Yohanes Pembabtis dan 

kelahiran Yesus 

II. 3:1-4:13 Persiapan karya Yesus 

III. 4:14-9:50 Karya Yesus di Galilea 

IV. 9:15-19:28 Perjalanan Yesus ke kota Yerusalem 

V. 19:29-24:53 Pegajaran, kematian, kebangkitan dan penampakan 

diri Yesus di Yerusalem 

Dari garis besar Injil ini berarti teks ayat yang penulis pilih berada pada 

bagian pendahuluan, yaitu pada kisah tentang kelahiran Yesus. 

 

2. Konteks Teks 

Dalam bagian ini akan dibahas konteks teks dengan maksud mencari 

hubungan teks yang akan dianalisis dengan teks yang ada dibagian sesudah 

dan sebelumnya. Dalam pembahasannya dibedakan menjadi dua yaitu 

konteks jauh dan konteks dekat. 

Konteks Jauh 

Ayat yang dianalisis berada pada bagian pendahuluan Injil Lukas41 

yaitu perikop tentang kelahiran Yohanes Pembabtis dan kelahiran Yesus. 

Bagian ini disebut sebagai pendahuluan berangkat dari pandangan Lukas 

sendiri sebagai penulis, misalnya yang disebut rasul adalah “yang senantiasa 

datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan 

                                                           
40 Urutan yang dipakai mengikuti B.F. Drewes, pada halaman 261 
41 Berada pada bagian pendahuluan karena sesuai dengan garis besar isi 

Lukas seperti yang tertulis pada halaman sebelumnya. 
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kami, yaitu mulai pada babtisan Yohanes, sampai hari Tuhan Yesus  terangkat 

ke sorga meninggalkan kami…” (Kis. 1:21), ayat ini menunjukkan masa 

babtisan Yohanes sebagai pendahuluan berita Injil (band.Kis10:37).42 Baxter 

menyebut bagian ini dengan sebutan persiapan: 

Cerita sebelum dan sesudah kelahiran Tuhan Yesus (1:5-

4:13), disamping sebagai pengantar juga merupakan bagian 

pertama dari ke-4 babak cerita Luk. Cerita itu meliputi jangka 

waktu 30 tahun, karena 3:23 mengatakan bahwa ketika Tuhan 

Yesus dibabtiskan di Yordan Ia berusia kira-kira 30 tahun. Ps 1 

dan 2, menceritakan kehidupan selama 12 tahun pertama (lih 

2:42). Dan 18 tahun kemudian daripada itu Tuhan Yesus 

dibabtiskan oleh Yohanes di Yordan, kemudian di padang 

belantara mengalami pencobaan Iblis.43 

Bagian ini memuat kesejajaran antara kelahiran Yohanes pembabtis dan 

kisah kelahiran Yesus. Kesejajaran urutan cerita mulai tampak dari 

pemberitahuan kepada Zakaria (1:5-25) sampai dengan Yohanes bertambah 

besar (1:80), dengan pemberitahuan kepada Maria (1:26-28), sampai dengan 

Yesus bertambah besar (2:41-50). Dari kesejajaran ini jelas terlihat 

keutamaan Kristus dibandingkan dengan Yohanes.44 Hal ini misalnya tampak 

pada fakta bahwa Yohanes pembabtis lahir dari seorang lanjut usia yang 

mandul (1:7),sedangkan Yesus lahir dari Roh Kudus dari seorang perawan 

yang belum bersuami (1:27, 34). Dalam pertemuan dengan Elizabeth dan 

Maria tampak jelas bahwa ‘buah rahim’ Maria lebih mulia (1:39-45). 

Yohanes disebut “besar di hadapan Tuhan”, “ia akan berjalan mendahului 

Tuhan dalam kuasa roh dan kuasa Elia…, akan disebut nabi Allah Yang Maha 

                                                           
42 Ibid., 263 
43 J. Sidlow Baxter, Menggali..., 188 
44 B.F. Drewes, Satu Injil..., 262 
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TInggi” (1:15, 17, 76). Sedangkan Yesus disebut “Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi”, “Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya…” (1:32,33).  

Setelah bagian pendahuluan ini dituliskan tentang persiapan pelayanan 

Yesus. Persiapan ini dimulai dari Yohanes yang menunjuk Yesus sebagai 

yang lebih berkuasa, dan persiapan Yesus dalam 3:21-4:13. Dalam bagian ini 

Lukas memisahkan antara periode pelayanan Yohanes dan periode pelayanan 

Yesus. Setelah Lukas menceritakan bahwa Yohanes dimasukkan ke dalam 

penjara (3:20), ia memberi kesaksian tentang babtisan Yesus serta turunnya 

Roh Kudus ke atas-Nya (3:21, 22). Sesudah Roh Kudus turun ke atas Yesus, 

Yesus tidak langsung muncul di muka umum tetapi mengalami pencobaan di 

padang gurun terlebih dahulu, setelah itu baru mulai melakukan pelayanan.45 

 

Konteks Dekat 

Perikop ini mengisahkan Yesus pada usia 12 tahun sedang berada di 

Bait Allah. Kisah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

kehidupan Yesus karena setelah usia ini sampai dengan awal pelayanannya, 

fakta kehidupan Yesus tidak tertulis dalam kitab-kitab Injil. Di antara Lukas 

2:52 dan Lukas 3:1, kira-kira 18 tahun dari kehidupan Yesus berlangsung 

tanpa keterangan apapun. Seperti apakah kehidupan-Nya selama tahun-tahun 

itu? Dari Mat. 13:55 dan Mrk. 6:3, dapat diketahui bahwa Ia dibesarkan 

dalam suatu keluarga besar, bahwa ayah-Nya seorang tukang kayu dan bahwa 

Yesus belajar keterampilan seorang tukang kayu.  

Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil, 

mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum Yesus memulai pelayanan umum-

Nya dan Yesus harus menghidupi ibu dan adik-adik laki-laki dan perempuan-

                                                           
45 Ibid., 364 
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Nya. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah, membuat perabot 

rumah tangga dan alat-alat pertanian, seperti bajak dan kuk. Selama tahun-

tahun ini Ia bertambah besar dan berkembang, baik secara fisik maupun 

secara rohani sesuai dengan kehendak Allah, serta menyadari sepenuhnya 

bahwa Allah adalah Bapa-Nya (ayat Luk 2:49). 

Yusuf bersama keluarganya pada saat itu sedang berada di Yerusalem 

dalam sebuah perayaan Paskah, dan setiap laki-laki juga bersama keluarganya 

biasa datang ke Yerusalem. 

Orang-orang Yahudi yang saleh memiliki kebiasaan untuk 

merayakan Paskah di Yerusalem, Yesus yang ketika itu berusia 

dua belas tahun, sedang mendekati usia untuk diterima dalam 

Yudaisme sebagai anak hukum yang menjadikannya anggota 

penuh masyarakat religius. Yesus seperti anak laki-laki lazimnya, 

Yesus mungkin tergugah minatNya melihat pemandangan kota 

itu. Lebih besar lagi kemungkinan bahwa Dia tertarik terutama 

kepada ajaran para rabi.46 

 

Dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus terpisah dari orang 

tuanya.mengapa hal ini bisa terjadi, kemungkinan jawaban yang dapat 

diberikan adalah : 

Pada umur dua belas tahun Yesus menghadiri cara perayaan 

paskah untuk pertama kali. Dapat kita bayangkan betapa kota dan 

bait Suci serta ritual suci itu menarik perhatianNya. ketika orang 

tuanya kembari ke Nazaret Yesus tertinggal di Yerusalem, bukan 

karena mereka kurang memperhatikan Yesus, melainkan karena 

                                                           
46 Kyle M. Yates, dkk. Tafsiran Alkitab Wycliffe (Malang: Gandum Mas 

2001). 224 
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biasanya para wanita dalam rombongan itu berangkat lebih 

dahulu karena biasanya mereka berjalan lambat lambat. Kaum 

pria berangkat kemudian karena mereka lebih cepat berjalan. 

Kedua rombongan baru akan bertemu setelah mencapai rumah 

penginapan, itu pun pada waktu malam. Inilah pertama kalinya 

Yesus menghadiri perayaan Paskah. Tidak diragukan bahwa 

Yusuf meyangka Yesus bersama-sama dengan Maria, dan Maria 

menyangka Ia justru bersama-sama dengan Yusuf sampai ketika 

mereka berternu dan Ia telah hilang.47 

Orang tua Yesus dalam perikop ini selama tiga hari mencarinya adalah 

hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat, sebab hal ini berbicara tentang 

sisi Yesus sebagai manusia. Maria mencari Yesus dalam keadaan kuatir 

sebagai seorang ibu sejati yang penuh perhatian. 

Mereka menemukan Dia dalam Bait Allah. PerhatianNya menunjukkan 

bahwa kebutuhan untuk mengerti hukum sudah bangkit dalam diriNya. Dia 

sedang sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran para guru terkemuka 

yang terkejut atas kejernihan dan wawasan dalam jawaban-jawabanNya, atas 

berbagai pertanyaan mereka.  

Jawaban Yesus yang menyatakan "Mengapa kamu mencari Aku? 

Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" 

(2:49). Mendengar jawaban ini kedua orangtuanya tidak mengerti. Dia 

mengingatkan merek  sebab Allah adalah BapaNya yang sejati tempatNya 

adalah di rumah Allah.48 Yesus berada di Bait Allah merasakan hubungan 

yang dekat dengan BapaNya. Ia merasa dalam rumahNya yang penuh kasih 

dan kemuliaan. Jelas bahwa Yesus lebih suka berada di tempat itu karena 

                                                           
47 Wiliam Barclay, Pemahaman Alkitab setiap hari, Injil Lukas (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2000), 42 
48 Kyle M. Yates, dkk. Tafsiran Alkitab Wycliffe …, 225 
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disana dia dapat terus berbicara dengan BapaNya. Kebebasan Yesus bukan 

pemberontakan. Dia kembali ke Nazaret Dia kembali dan tinggal bersema 

keluarga itu hingga awal pelayanan masyarakat-Nya.  

 

3. Garis Besar Teks 

Teks dalam Lukas 2:51-52 memiliki garis besar yang dapat dijabarkan 

sesuai dengan tema penelitian yang penulis angkat yaitu tentang peranan 

orang tua dalam perkembangan remaja. Ayat ini melandasi penelitian yang 

dilakukan di GBI Mawar Saron, yaitu tentang perkembangan remaja awal 

yaitu usia 11-14 tahun.  

Garis besar teks dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Perkembangan Fisik 

Dan Yesus makin bertambah besar …  

b) Perkembangan Intelektual 

… dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, … 

c) Perkembangan Sosio-emosional 

dan makin dikasihi … manusia. 

d) Perkembangan Spiritual 

dan makin dikasih oleh Allah … 

Garis besar pertama diambil dari ayat 51 dimana Yesus tetap berada 

dalam asuhan orang tuanya. Tinggal di Nazaret dibawah bimbingan dan 

didikan orang tuanya, hidup bersama dengan saudaraNya secara manusia di 

dalam keluarga. Yusuf dan Maria sebagai orang tua memberikan asuhan 

sebagaimana umumnya masyarakat Yahudi, dan memperhatikan semua 

aspek perkembangannya. 

Garis besar kedua diambil dari ayat yang ke 52 dengan sedikit 

pembalikan pada beberapa kata, karena menyesuaikan sistematika penelitian 

yang ada dalam tesis ini. bahwa dalam asuhan keluarganya Yesus bertambah 
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besar berarti mengacu kepada 1) perkembangan fisik dari anak-anak, Yesus 

bertumbuh semakin besar menjadi remaja Yahudi yang sehat dan kuat. 

Selanjutnya 2) Yesus berkembang secara intelektual yang dalam ayat ini 

dituliskan dengan bertambah hikmatNya. 3) Yesus juga berkembang secara 

sosio-emosional dengan ditunjukkan bahwa Yesus disukai oleh manusia. Ini 

berarti bahwa kehadiran Yesus ditengah-tengah masyarakat Yahudi adalah 

pribadi yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik sehingga disukai 

oleh banyak orang. 4) Yesus mengalami perkembangan spiritual ditunjukkan 

dengan ayat Yesus semakin dikasihi oleh Allah. Hal ini dipahami Yesus 

dalam sisi kemanusiaannya. Memang ditinjau dari sisi eksistensinya sebagai 

Allah hal ini tentu saja berbeda konteks dan spiritual Yesus tidak mengalami 

perkembangan, akan tetapi sempurna sebagai Anak Allah yang hidup. Namun 

ayat ini tetap dijadikan landasan untuk memberikan dasar kerangka berpikir 

perkembangan spiritual remaja 

 

4. Struktur Teks 

 

Dalam teks yang peneliti angkat memiliki struktur teks yang dapat 

dituliskan sebagai berikut: 
Ayat 51  lalu  

   Ia 

    pulang bersama-sama 

         mereka 

ke Nazaret 

 

   dan 

   Ia 

     tetap hidup dalam asuhan 

          

         

 mereka 

 

     dan 



44 
 

 
 

     menyimpan semua perkara 

     Itu di dalam hatinya  

         

 ibunya 

Ayat 52 dan    

   Yesus 

     makin bertambah besar 

    dan 

     bertambah hikmatnya 

       dan besarnya 

    dan 

     makin dikasihi 

Oleh Allah 

dan 

manusia  

   

5. Exegese Teks 

Eksegese teks pada bagian ini disusun berdasarkan garis besar teks yang 

sudah penulis susun pada bagian sebelumnya. Mengikuti garis besar inilah 

studi kata dan tafsiran disusun untuk mencari makna terdalam dari ayat ini.  

 

Sesuai dengan garis besar teks  yang peneliti buat, pada bagian kedua 

ini membahas tentang perkembangan Tuhan Yesus. Dalam teks yang penulis 

teliti nampak bahwa Tuhan Yesus mengalami perkembangan secara utuh dan 

bahkan sempurna, termasuk perkembangan pada empat aspek yaitu fisik, 

intelektual, sosio-emosional, dan spiritual.  

 

1). Yesus Bertambah Besar (Pertumbuhan fisik) 

Dalam ayat 51 terdapat kata bertambah besar yang dalam bahasa 

aslinya dipakai kata προκόπτω49. Kata ini adalah jenis kata kerja aktif yang 

menunjukkan suatu pertumbuhan yang Yesus alami. Pertambahan besar yang 

                                                           
49 G4298 (Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries) 
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Yesus alami bukan saja mengarah kepada pertumbuhan fisik semata akan 

tetapi juga terjadi dalam pertumbuhan dalam sisi yang bersifat psikis. Hal  ini 

dapat terjadi sebab dalam kondisinya secara fisik, di dunia Yesus adalah 

manusia sama seperti manusia biasa. Perbedaannya terletak kepada 

hakekatnya sebagai manusia yang tanpa dosa 

Dia bukan pemuda ajaib dalam arti tidak normal. Makin ("makin" 

dalam bahasa Yunani secara harfiah artinya maju dengan pesat) berarti ada 

pertumbuhan ukuran tubuh, kesadaran dan pemahaman diri-Nya. Dia 

sempurna dalam setiap tahap dari pertumbuhan-Nya. Dia bebas dari 

kekurangan yang menodai manusia lebih pada setiap tahap pertumbuhan.50 

Dalam tafsiran Mattew Henry dikatakan pertumbuhan ini terjadi hanya 

kepada natur Yesus sebagai manusia, tidak mungkin pertambahan ini terjadi 

pada natur ilahi Yesus.  

… namun yang dimaksudkan di sini adalah dalam natur 

kemanusiaan-Nya, tubuh-Nya menjadi makin 

bertambah tinggi dan besar, Ia makin bertambah besar di masa 

pertumbuhan-Nya. Jiwa-Nya juga makin bertumbuh di 

dalam hikmat, dan dalam semua kemampuan yang berkaitan 

dengan jiwa manusia. Meskipun Firman yang Kekal telah 

menyatu sejak Ia masih ada di dalam kandungan ibu-Nya, sifat 

keilahian yang tinggal di dalam diri-Nya mewujudkan diri pada 

sifat kemanusiaan-Nya secara bertahap, ad modum recipientis -- 

sebanding dengan pertumbuhan kemampuan kemanusiaan-

Nya. Sementara kemampuan kejiwaan manusiawi-Nya 

bertumbuh makin bertambah besar, anugerah yang diterima dari 

sifat ilahi juga semakin banyak diungkapkan keluar.51 

                                                           
50 Kyle M. Yates, dkk. Tafsiran Alkitab Wycliffe 
51 Mattew Henry, Tafsiran Injil Lukas (Malang: SAAT) 
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Pertumbuhan fisik Yesus di sertai dengan perkembangan di semua 

aspek kehidupannya. Bertambah besar menunjukkan pertumbuhan Yesus 

yang normal, wajar dan sama seperti manusia biasa. Dilihat dari fisik Yesus 

bertumbuh sebagai remaja yang kuat dan sehat dalam mengerjakan tugas 

sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Ayah-Nya seorang tukang kayu dan 

bahwa Yesus belajar keterampilan seorang tukang kayu (Mat.13:55; Mrk. 

6:3). Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil, 

mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum Yesus memulai pelayanan umum-

Nya dan Yesus harus menghidupi ibu dan adik-adik laki-laki dan perempuan-

Nya. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah, membuat perabot 

rumah tangga dan alat-alat pertanian, seperti bajak dan kuk. Selama tahun-

tahun ini Ia bertambah besar dan berkembang, baik secara fisik maupun 

secara psikis. Apalagi aktivitas fisik Yesus dalam mengerjakan tugasnya 

sebagai seorang tukang kayu Pekerjaan ini dalam lingkungan Israel termasuk 

jenis pekerjaan yang memerlukan aktivitas fisik yang cukup banyak. 

 

2). Yesus Bertambah HikmatNya (Perkembangan Kognitif) 

Ayat 52 merupakan bagian dari satu perikop yang mengisahkan Yesus 

sedang berada di Bait Allah. Keberadaannya di Bait Allah sedang bertanya 

jawab dengan para alim ulama. Dalam perikop ini telah nyata bahwa Yesus 

secara manusia adalah remaja yang cerdas. Mampu bersoal jawab dengan 

alim ulama di Bait Allah. Mereka sendiri yang memberi pernyataan bawa 

Yesus adalah anak yang memiliki intelektual tinggi. Dan semua orang yang 

mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya [2532] dan segala 
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jawab yang diberikan-Nya. Kata kecerdasan memakai kata σύνεσις52 

[sunesis]  

Kata ini memiliki arti kemampuan berpikir, intelligence, pengertian, 

kecerdasan. Kata bijaksana σοφία [sophia] adalah kata benda feminism yang 

dapat diartikan kebijaksanaan, hikmat, pengertian, kecerdasan. Dalam 

terjemahan baru diterjemahkan dengan hikmat (Allah). Bertambah hikmatnya 

adalah sebuah perkembangan dalam aspek psikis. Aspek psikis yang 

dimaksud disini bisa juga diartikan dalam ranah kognitif. Karena kecerdasan 

dan hikmat adalah proses psikis yang terjadi dalam pikiran manusia, 

berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki. 

Anak Yahudi umur 12 sampai dengan 13 tahun disebut anak Taurat 

yang mesti memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat yang telah 

dipelajarinya. Hal ini misalnya seperti yang dituliskan oleh Boland: 

Anak-anak yang berumur 13 tahun dianggap dewsa dalam 

hal ketentuan-ketentuan agama. Pada saat itu seorang anak laki-

laki menjadi ‘anak Taurat’ artinya bahwa ia selanjutnya wajib 

memelihara segala ketentuan undang-undang agama. Dalam 

tahun-tahun sebelumnya, Taurat atau hukum-hukum agama itu 

diajarkan kepada mereka dan mereka dibiasakan dan dilatih untuk 

menaati perintah-perintah itu, mula-mula yang mudah-mudah dan 

akhirnya antara 12 tahun dan 13 tahun juga yang paling berat. 

Itulah sebabnya mengapa Yesus juga, ketika Ia berumur 12 tahun, 

ikut pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah (ay42) 

sebab tahun berikutnya Ia wajib turut merayakannya dengan cara 

yang tepat sebagai anak Taurat.53 

                                                           
52 G4907 (Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries) 
53 B.J. Boland, Tafsiran Alkitab..., 73 
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Bisa jadi bahwa pengetahuan yang dimiliki Yesus ketika bertanya 

jawab dengan alim ulama bukan saja soal-soal Taurat yang sifatnya hafalan, 

akan tetapi juga ada unsur-unsur pemahaman. Hal ini bisa dilakukan oleh 

seorang remaja yang memang memiliki perkembangan kognitif yang baik. 

Pengetahuan dan kemampuan Yesus dalam pekerjaan tukang kayu juga 

merupakan bentuk kemampuan dan kecerdasan intelektual.   

 

3). Yesus makin di kasihi manusia (Perkembangan Sosial-emosional) 

Kata dikasihi χάρις54 [charis] adalah kata benda feminism yang secara 

harafiah berarti kerahiman, belas kasihan, rahmat, kasih kurnia. Dalam 

konteks hubungan antara sesama manusia kata ini dapat berarti mendapat 

penilaian baik. pengalaman di jemaat mula-mula dalam  Kis 2:47, kehadiran 

jemaat ini disukai oleh semua orang. Ke dua ayat ini memiliki pengertian 

yang sama, yaitu kondisi diterima, disukai oleh banyak orang.  

Keadaan diterima dan disukai dapat terjadi pada saat seseorang 

memiliki kualitas emosi yang baik. Hal ini bisa nampak dari kasih yang tidak 

pura-pura kepada sesama. Mengasihi seperti diri sendiri, dan bahkan 

kerelaanNya untuk menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. (Yoh. 

15:13). Kasih dalam kepribadian Yesus dapat dilihat dari hatinya yang 

senantiasa digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang 

dalam penderitaan (7:13; 10:33). Selain itu juga nampak dalam ajarannya 

yang tentunya sudah mengalir dalam diriNya sejak usia remaja, yaitu 

mengasihi musuh dan orang yang membenci (6:27,35).  

 

 

 

                                                           
54 G5485 (Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries)  
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4). Yesus makin di kasihi Allah (Perkembangan Spiritual) 

Dikatakan bahwa Ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia, artinya 

semua hal yang Ia sampaikan dapat diterima oleh Allah dan manusia. Dengan 

cara ini Kristus menyesuaikan diri-Nya dengan keadaan-Nya yang hina 

karena Dia sedang merendahkan diri-Nya. Dia merendahkan diri-Nya sebagai 

seorang bayi, seorang anak, seorang pemuda, supaya gambar Allah bersinar 

semakin cerah di dalam diri-Nya pada saat Ia tumbuh menjadi seorang 

pemuda, yang tentunya tidak akan sama seperti ketika Ia masih 

menjadi seorang bayi atau seorang anak. 

Dalam melakukan Analisis terhadap bagian ini, penulis memilih untuk 

kembali kepada konteks dimana ayat ini ditulis oleh Lukas yaitu, tentang 

kesenangan Yesus berada di Bait Allah yang menandakan hubungan intim 

antara Dia dengan Bapa. analisis pada bagian ini akan dihubungkan dengan 

konteks dekat, terutama pada ayat 49 "Mengapa kamu mencari Aku? 

Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?". 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa si Remaja memiliki suatu kesadaran yang 

tajam tentang hubunganNya dengan Allah, Dia heran mengapa Yusuf dan 

Maria tidak memahami hubungan tersebut, dan Dia mengingatkan mereka 

bahwa sebab Allah adalah BapaNya yang sejati tempatNya adalah di rumah 

Allah.55 

Beberapa hal yang dapat di analisis sehubungan dengan ayat ini adalah 

Yesus memiliki hubungan yang intim dengan BapaNya. Dia merasakan 

kehadiran yang luar biasa seiring dengan kesadarannya akan keberadaan 

Bapa yang selalu mengasihinya. Kasih Bapa inilah yang membuat Dia senang 

tinggal di Bait Allah. 

                                                           
55 Kyle M. Yates, dkk., Tafsiran Wycliffe…,  225 
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Selain memiliki hubungan intim dengan Bapa, Yesus bergantung pada 

BapaNya. Dia tidak mau berpisah dengan Bapa, terpaut dan hidup di 

dalamnya. Dia datang karena kehendak Bapa yang mengutusNya (Yoh. 

14:24) Dalam hal ini berarti Yesus memiliki ketaatan terhadap kehendak 

BapaNya. (22:39-46) Dia datang bukan atas kemauannya sendiri tapi diutus 

oleh Bapa. ketaatannya sebagai manusia, bahkan sebagai hamba dijalaninya 

dengan setia sampai mati di atas kayu salib (Filipi 2:6-8). 

 

 

 

Rangkuman 

Dari seluruh hasil eksegetis teks yang dilakukan pada bagian 

sebelumnya, dapat diambil makna yang menjadi prinsip-prinsip penting dan 

dapat diterapkan di lapangan peneltian. Prinsip ini dapat dijadikan indikator 

dalam menilai sejauh mana keberhasilan penerapannya di lokasi penelitian. 

Rangkuman analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Yesus dalam dirinya sebagai manusia mengalami perkembangan yang 

dapat dirangkumkan sebagai berikut: 

1) Perkembangan fisik, terjadi karena Yesus bertambah besar dari bayi 

sampai dengan remaja, serta dewasa. Pertumbuhan fisik Yesus berjalan 

dengan baik, kesehatan yang baik, mampu bekerja sebagai tukang kayu. 

2) Perkembangan intelektual yang terjadi dalam diri Yesus dapat dilihat dari 

kemampuan hikmat dan pengetahuanNya yang semakin bertambah. 

Kecerdasan intelektualNya dibuktikan dengan kemampuanNya 

menjawab pertanyaan dari para imam dan tua-tua Yahudi di Bait Allah 

pada usia dua belas tahun. 

3) Perkembangan sosial-emosional Yesus dilihat dari kepribadianNya yang 

disukai banyak orang, kemampuan bersosialisasi yang didapatinya dari 
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lingkungan keluarga yang harmonis. Kemampuan mengelola emosi 

dapat dilihat dari pribadiNya yang penuh belas kasihan kepada orang-

orang yang menderita. Kasih, pengorbanan tanpa batas dan kerelaanNya 

menyerahkan nyawa bagi manusia. 

4) Perkembangan spiritual dapat dilihat dari diriNya yang dikasihi Allah, 

dikasihi dan berkenan kepada Allah Bapa. Pada umur dua belas tahun 

suka tinggal di Bait Allah, memiliki persekutuan dengan Allah, serta 

hidupnya yang senantiasa bergantung dan melaksanakan kehendak Bapa. 

 

Masa remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Apabila 

diperhatikan pertumbuhan anak sejak lahir sampai besar, akan didapati bahwa 

anak itu tumbuh secara berangsur-angsur bersamaan dengan bertambahnya 

umur. Dalam proses ini sebenarnya bukan saja fisik yang mengalami 

perkembagan akan tetapi juga dalam aspek-aspek yang lain seperti intelektual 

atau kognitif, emosioanal, moral dan spiritual. Jika seorang anak dalam 

pertumbuhannya tidak sesuai dengan tahapan perkembangan yang 

seharusnya maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut mengalami hambatan 

dan tidak dapat melaksanakan peranannya secara maksimal dalam kehidupan 

setiap hari.  

Dalam perkembangan remaja ini tidak dapat dilepaskan dari peranan 

orang tua. Bentuk pendampingan orang tua mempengaruhi perkembangan 

anak sampai dengan remaja. Banyak orang tua yang mulai mengabaikan 

pendampingan kepada anaknya karena alasan kesibukan pekerjaan. Hal inilah 

yang membuat remaja tidak dapat berkembang secara maksimal. Dalam 

berbagai teori telah banyak dibuktikan bahwa ketika orang tua melakukan 

pendampingan maka anak akan mengalami perkembangan sesuai dengan 

tugas perkembangannya. 
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B. Pembentukan Karakter 

Orang tua memiliki peranan yang penting dalam perkembangan remaja. 

Peran tersebut dapat diwujudkan misalnya sebagai pengasuh, pendidik, 

pendamping, pelindung dan lain sebagainya. Pada bagian ini akan dijelaskan 

peranan orang tua dalam mendidik anak remaja berdasarkan empat aspek 

perkembangannya.  

1. Peranan Orang  Tua dalam Perkembangan Fisik Remaja 

Perubahan fisik pada masa remaja terutama pada masa pubertas 

berlangsung sangat cepat, dan hal ini memperngaruhi perilaku dan perubahan 

sikap pada masa remaja. Akibat perubahan masa pubertas pada sikap dan 

perilaku misalnya remaja ingin menyendiri, bosan, inkoordinasi, antagonism 

sosial, emosi meninggi, hilangnya kepercayaan diri, terlalu sederhana. Semua 

ini dilator belakangi oleh perubahan fisik yang begitu cepat, termasuk terjadi 

pada organ-organ seksualnya.56 Dalam hal ini orang tua perlu memberikan 

pendampingan dan penjelasan mengenai perubahan fisik yang terjadi.  

Sikap orang tua memiliki peranan yang cukup penting dalam mengasuh 

remaja terutama dalam memaksimalkan perkembangan fisik anak-anaknya. 

Pada masa sekarang ini orang tua sudah memiliki kesadaran yang baik 

terhadap peningkatan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan 

anak-anaknya. Banyak diantaranya yang mengupayakan dengan jalan 

memberikan makanan dan minuman yang mahal, seperti produk susu, 

suplemen, vitamin dan lain sebagainya. 

Bentuk asuhan dan peranan orang tua dalam pertumbuhan fisik anak 

juga dapat diketahui dari usaha mereka menjaga kesehatan anak-anaknya. 

Kesehatan dan ketahanan fisik merupakan hal penting yang selalu 

diperhatikan oleh orang tua. Anak dapat bermain, belajar dan menempuh 

                                                           
56 Elizabeth B. Hurlock,Psikologi..., 192 
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pendidikan formal dengan baik bentuk perhatian orang tua. Melakukan 

kegiatan yang bermanfaat seperti mengajak anak berolah raga, berkebun, 

membagi tugas kerja praktis dalam keluarga, merupakan bentuk 

pendampingan orang tua dalam perkembangan fisik anak.  

 

2. Peranan Orang Tua dalam Perkembangan Kognisi 

Pengukuran kecerdasan kognisi atau intelektual membuat sebagian 

orang tua berfikir keras bagaimana meningkatkan kemampuan intelektual 

anak. Akan tetapi beberapa orang tua memiliki pandangan yang berbeda. 

Prestasi dalam diri setiap anak dapat diperoleh melalui usaha dan belajar yang 

rutin. Setiap anak memiliki bakat dan kemapuannya sendiri-sendiri. Orang 

tua dalam hal ini perlu memberikan motivasi, dan mengarahkan anak-

anaknya untuk berprestasi sesuai dengan bentuk kecerdasanya masing-

masing.  

Tugas orang tua adalah memberikan motivasi kepada anak, untuk 

meningkatkan kecerdasan dan kemampuan-kemampuan dasar yang akan 

berguna dalam masa depannya. Motivasi diberikan melalui nasehat dan 

pendampingan serta perhatian yang cukup. Motivasi juga diberikan dengan 

jalan pemberian hadiah, karena remaja motivasi belajarnya juga masih 

dipengaruhi oleh faktor eksternal, dan salah satunya adalah keinginan 

berprestasi karena suatu pemberian. Jika hal ini dapat meningkatkan 

semangat belajar remaja, orang tuapun perlu melakukannya secara bijaksana. 

Selain pemberian motivasi orang tua perlu mengarahkan anak untuk 

belajar dalam meningkatkan pengetahuanya sesuai dengan minat anak.  

Besarnya minat minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

minat mereka pada pekerjaan. Mereka lebih menaruh perhatian kepada 

pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Ada beberapa faktor yang 
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mempengaruhi minat remaja dalam menyelesaikan pendidikan, misalnya 

seperti yang dituliskan oleh Elizabeth Hurlock berikut ini: 

 

Ada tiga macam remaja yang tidak berminat pada pendidikan 

dan biasanya membenci sekolah. Pertama remaja yang orang 

tuanya memiliki cita-cita tinggi yang tidak realistis, terhadap 

prestasi akademik, atletik atau prestasi sosial yang terus menerus 

mendesak untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Jenis kedua 

adalah remaja yang kurang diterima oleh teman-teman sekelas, 

yang merasa tidak mengalami kegembiraan sebagaimana dialami 

teman-teman sekelas dalam pelbagai kegiatan ekstrakurikuler. 

Ketiga adalah remaja yang matang lebih awal yang merasa fisiknya 

jauh lebih besat dibandingkan teman-teman sekelasnya dan karena 

penampilannya lebih tua dari usia yang sesungguhnya, seringkali 

diharapkan berprestasi lebih baik dari kemampuanya.57 

 

Peran orang tua dalam perkembangan intelektual remaja 

adalah bagaimana mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan 

minatnya. Jika kalau seorang anak remaja tidak mengalami tekanan 

dalam mengembangkan minat dan bakatnya maka akan mengalami 

perkembangan yang maksimal. 

 

3. Peranan Orang Tua dalam Mengembangkan Kemampuan Sosial 

Emosional Remaja 

Pendampingan orang tua yang tidak kalah penting adalah masalah 

kemampuan sosio-emosional anak-anaknya. Masa remaja adalah waktu bagi 

                                                           
57 Elizabeth Hurlock, Psikologi...,220 
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mereka untuk mencari identitas. Pergaulan mereka semakin luas, dan 

memiliki banyak teman. Orang tua perlu memperhatikan dengan baik 

bagaimana cara mendidik mereka agar pencarian identitas berjalan dengan 

baik.  

Orang tua perlu mengarahkan pergaulan yang sesuai dengan kebenaran 

Firman Tuhan. Menunjukkan identitas sebagai remaja Kristen yang hidup 

takut akan Tuhan. Orang tua perlu menunjukkan lingkungan sosial yang baik, 

sebagai model kehidupan Kristen di tengah keluarga. Keluarga Kristen perlu 

memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk belajar mengenal Tuhan, 

hidup sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.  

Orang tua perlu mengajar dan memberikan asuhan untuk menanamkan 

nilai-nilai moral yang baik dalam hubungan sosial dengan orang lain. Michele 

Borba memberikan petunjuk praktis nilai-nilai moral yang dapat diajarkan 

oleh orang tua kepada anak-anaknya, agar memiliki keberhasilan dalam 

pergaulan dan perkembangan sosio-emosionalnya. Tujuh nilai moral yang 

dapat dikembangkan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:58 

a) Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami 

perasaan orang lain. Kebajikan ini membuat anak peka terhadap 

kebutuhan dan perasaan orang lain, mendorongnya menolong orang 

lain yang kesusahan serta menuntutnya melakukan kasih. Emosi 

moral yang kuat mendorong anak bertindak benar karena ia bisa 

melihat kesusahan orang lain. 

b) Hati Nurani adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan 

yang benar daripada jalan yang salah serta tetap berada di jalur yang 

bermoral, membuatnya merasa bersalah pada saat menyimpang dari 

jalur yang semestinya. Kebajikan ini membentengi anak dari 

                                                           
58 Michele Borba, Membangun Kecerdasan Moral (Jakarta: Gramedia, 

2008), 7 
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pengaruh buruk dan membuatnya mampu bertindak benar meski 

tergoda untuk melakukan hal yang sebaliknya. 

c) Kontrol diri membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya 

dan berpikir sebelum bertindak, sehingga ia melakukan hal yang 

benar, dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan 

menimbulkan akibat buruk. Kebajikan ini membantu anak menjadi 

mandiri karena ia tahu bahwa dirinya bisa mengendalikan 

tindakannya sendiri. 

d) Rasa hormat mendorong anak bersikap baik dan menghormati orang 

lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya, 

sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap 

memusuhi. Jika anak terbiasa bersikap hormat terhadap orang lain, ia 

akan memperhatikan hak-hak serta perasaan orang lain, akibatnya ia 

juga akan menghormati dirinya sendiri. 

e) Kebaikan hati membantu anak mampu menunjukkan kepeduliannya 

kepada kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dengan tidak 

memikirkan diri sendiri, serta menyadari perbuatan baik sebagai 

tindakan yang benar. Kebaikan hati membuat anak lebih banyak 

memikirkan kebutuhan orang lain, menunjukkan kepedulian, 

memberi bantuan kepada yang memerlukan, serta melindungi mereka 

yang kesulitan atau kesakitan. 

f) Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas 

dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan 

keyakinan baru dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, 

gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi 

seksual. Kebajikan ini membuat anak memperlakukan orang lain 

dengan baik dan penuh pengertian, menentang permusuhan, 
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kekejaman, kefanatikan, serta menghargai orang-orang berdasarkan 

karakter mereka. 

g) Keadilan, menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan 

baik, tidak memihak, dan adil, sehingga ia mematuhi aturan, mau 

bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka 

sebelum memberikan penilaian apa pun. Karena kebajikan ini 

meningkatkan kepekaan moral anak, ia pun akan terdorong membela 

pihak yang diperlakukan secara tidak adil tanpa pandang bulu, ras, 

suku diperlakukan setara. 

 

4. Peranan orang tua dalam perkembangan spiritual 

Menurut pandangan Shelly, Orang tua adalah wakil Allah bagi setiap 

anak. Walaupun anak adalah merupakan individu baru yang hidup di dunia. 

Tetapi mereka tetap membutuhkan, malah masih sangat bergantung kepada 

orang tua.59 Orang tua yang bertanggung jawab untuk memberikan 

pengajaran tentang kepercayaan sebagai pembangunan iman kepercayaan 

kepada Allah. Matius 18:5-6, Barangsiapa menyambut seorang anak seperti 

ini dalam namaKu, ia menyambut Aku. Tetapi barangsiapa menyesatkan 

salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik 

baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ia 

ditenggelamkan ke dalam laut.” Ayat ini mejadi peringatan kepada setiap 

orang tua agar memiliki tanggung jawab untuk memelihara serta 

memperhatikan pertumbuhan anaknya, dan jangan sampai membuat mereka 

tersesat karena ajaran atau kelakuan orang tua yang salah.  

Selain pengajaran tentang kepercayaan yang dapat menjadi iman 

percaya mereka, dibutuhkan juga nilai-nilai moral karena nilai-nilai moral  

                                                           
59 Judith Allen Shelly, Kebutuhan Rohani Anak, (Bandung : Yayasan Kalam 

Hidup, n.d) , 11 
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adalah warisan dari pengalaman-pengalaman hidup luhur yang perlu 

dikembangkan.60  Spiritual anak berhubungan erat dengan iman kepercayaan 

kepada Tuhan dan penanaman nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan. Semua 

perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sesuai dengan tahapan 

perkembangannya. 

Pada masa anak-anak gambaran Allah diterima melalui kehadiran orang 

tua pada tahap ini dalam bentuk Allah yang mengasihi, yang senantiasa 

memandang dan berkomunikasi dengan manusia, yang bertindak tegas. 

Namun demikian perlu dicatat bahwa kehadiran ornag tua sebagai pengasuh 

tentu saja tidak dapat disamakan atau mewakili keberadaan Allah dengan 

sifat-sifat ilahinya.61  

Bentuk kepercayaan kepada Allah diperoleh dari proses peniruan dari 

orang tua dan orang lain disekitarnya. Lewat contoh kehidupan religius orang 

tuanya anak berusaha membedakan, mengungkapkan, dan mewujudkan 

instuisi yang masih penuh dengan imajinasi kabur. Orang tua perlu 

memberikan pengalaman rohani yang dapat dimengerti dalam pemikiran 

anak. Melalui kehidupan doa, pujian sederhana yang dapat ditiru. Karena 

usaha anak dalam memahami banyak hal yang dilihat, dibatasi oleh 

kemampuan kognitif yang masih bersifat praoperasional. Hal ini disebabkan 

karena anak masih bersifat egosentris. Memahami dan menafsirkan segala 

sesuatu yang ada menurut pemikirannya sendiri. Mereka belum mampu 

menyelami dunia orang lain, apa yang dirasakan, dan dialami.  

Pada tahapan perkembangan sebelumnya kepercayaannya merupakan 

hasil dari sintesis atas pengalaman pribadi yang banyak, dan secara 

konvensional berasal dari kelompok dan orang-orang yang bertoritas (orang 

                                                           
60 Linda dan Richard Eyre, Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak, (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), 52 
61 Agus Cremers, Tahapan Perkembangan…, 34 
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tua, mentor, guru agama). Akibatnya pandangan kepercayaaannya bersifat 

implicit dan koherensinya hanya diandaikan. Pada tahap ini timbul kesadaran 

bahwa pandanganya harus bersifat eksplisit sebagai hasil refleksi kritis dan 

pilihan sadar, sebagaimana ternyata semua orang dewasa juga memiliki 

pandangan eksplisit yang dapat diungkapkan seperti itu. Apa yang sebelumya 

merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam keyakinan dan pendapat 

religius yang tidak dapat diucapkan dan tidak diperiksa secara akal kritis, 

sekarang menjadi visi dan komitmen pribadi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara rasional dan tahan menghadapi berbagai 

pengujian kritis.62 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan beberapa hal penting yang perlu 

dilakukan oleh Orang tua dalam menumbuhkan spiritual anak adalah dengan 

cara: 

- Memberikan teladan iman kepada Tuhan melalui sikap-sikap percaya 

yang dapat dilihat dan ditiru oleh anak. 

- Mengajak anak untuk beribadah dan mengajarkan kebenaran Firman 

Tuhan, baik di gereja maupun di rumah dalam kehidupan setiap hari. 

- Menanamkan nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan yang dapat 

dijadikan pedoman moral dalam kehidupannya setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Agus Cremers, Tahapan Perkembangan…, 41 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Dari pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan penting yaitu: 

 

1. Dalam Lukas 2:51-52  Firman Allah  secara jelas menuliskan 

bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh dalam keempat aspek 

perkembanganNya  di bawah asuhan kedua orang tuaNya yaitu Yusuf 

dan Maria. Lukas mencatat ada empat perkembangan manusia 

meliputi perkembangan fisik, perkembangan intelektual, 

perkembangan sosio emosional dan perkembangan spiritual.  

2. Dalam perkembangan remaja tidak dapat di lepaskan dari peranan 

orang tua. Oleh karena itu orang tua harus memberi perhatian terhadap 

keempat aspek ini secara seimbang. Remaja akan bertumbuh secara 

maksimal apabila keempat aspek yaitu fisik, intelektual, sosio 

emosional dan spiritual mendapat bimbingan secara seimbang, sengan 

demikian pembentukan karakter Anak dapat tercapai secara 

maksimal. 
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