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ABSTRAK 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan dan menganalisis pengaruh 

pemahaman dan praktik makna frasa ‘Istri Tunduk kepada Suami’ 

Berdasarkan Efesus 5:22-33 terhadap keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

di Gereja Bethel Indonesia Jemaat ‘Kristus Gembala’ Juwana-Pati Jawa 

Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei 

dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi 

pada penelitian ini yaitu seluruh pasangan suami istri di Gereja Bethel 

Indonesia Jemaat ‘Kristus Gembala’ Juwana-Pati Jawa-Tengah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik istri 

tunduk kepada suami berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat 

‘Kristus Gembala’ Juwana Pati Jawa Tengah. Deskripsi pemahaman dan 

praktik menunjukkan hasil yang baik. Begitu pun dengan deskripsi 

keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia jemaat 

‘Kristus Gembala’ Juwana Pati Jawa Tengah, serta nilai korelasi pemahaman 

dan praktik ‘istri tunduk kepada suami’ terhadap keharmonisan rumah tangga 

kristen berada pada posisi kuat.  

 

Kata Kunci: pemahaman, praktik, keharmonisan rumah tangga kristen 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to reveal and analyze the effect on the 

understanding and practice of “Wives obey Your Husband” based on 

Ephesians 5:22-33 through the harmony’s Christian household on 

Indonesian Bethel Church ‘Kristus Gembala’ Juwana-Pati Central java. The 

method used in this research is a survey research with quantitative research 

approach. As for the population in this research is all husband and wife on 

the Indonesian Bethel Church ‘Kristus Gembala’ Juwana-Pati Central java.  

The results showed that the understanding and practice of “Wives obey 

your husbans” influence the positive and significant impact on the harmony’s 

Christian household on Indonesian Bethel Church ‘Kristus Gembala’ 

Juwana-Pati Central java. The description of understanding and practice 

show good results.  

 

Keywords: understanding, practice and, the harmony of Christian 

household  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Keharmonisan rumah tangga Kristen sangat tergantung kepada 

pemahaman dan praktik terhadap makna frasa ‘istri tunduk kepada suami’. 

keharmonisan rumah tangga Kristen tentu bukan menjadi sesuatu hal yang 

mudah untuk diwujudkan. Keharmonisan rumah tangga Kristen bergantung 

kepada bagaimana pemahaman makna frasa istri tunduk kepada suami 

dikerjakan di rumah tangga kristen itu sendiri. Begitu pun dalam mewujudkan 

keharmonisan rumah tangga Kristen akan sangat dipengaruhi oleh para istri 

mempraktikan ketundukan kepada suami. Rasul Paulus dalam tulisan 

suratnya untuk suami istri di Efesus tidak hanya menasehatkan untuk para 

istri saja untuk tunduk akan tetapi juga untuk para suami supaya suami juga 

mengasihi istri mereka dengan sungguh-sungguh.1 

 Tujuan pembentukan sebuah keluarga Kristen suami istri adalah 

bersama-sama ingin mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga 

sesuai dengan standar Firman Allah, oleh sebab itu, istri dan suami 

membutuhkan adanya pemahaman dan praktik makna frasa “Istri tunduk 

kepada suami”. Tanpa ada pemahaman yang benar maka keharmonisan 

rumah tangga Kristen tidak akan tercapai, oleh karena itu suami istri harus 

belajar memahami makna ketundukan tersebut dengan benar. Artinya, suami 

dan istri terus belajar memahami dan mempraktikan makna frasa “Istri tunduk 

kepada suami” dan suami mengasihi istri secara terus menerus dari waktu ke 

waktu selama mereka dalam ikatan pernikahan Kristen. 

 Berdasarkan definisi dari suami dan istri tersebut diatas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa apabila seorang istri didalam perannya sebagai tubuh 

memahami “Istri tunduk kepada suami” dan begitupun sebaliknya para suami 

sebagai kepala memahami bagiannya mengasihi istrinya dengan sungguh-

sungguh maka keharmonisan rumah tangga Kristen akan tercapai dengan 

baik. Istri adalah tubuh yang memiliki kepala yaitu suami. Istri yang 

                                                           
 1 John R.W Stot, Efesus: Seri Pemahaman dan Penerapan Amanat Alkitab Masa 

Kini (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2003), Hlm. 34 
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memahami makna “istri tunduk kepada suami” sebenarnya sedang 

mewujudkan cita-cita dan harapannya untuk sebuah rumah tangga yang 

bahagia, demikian juga suami sebagai kepala memahami kewajibannya untuk 

mengasihi istri juga mewujudkan cita-cita dan harapannya untuk rumah 

tangga yang bahagia. 

 Yang menjadi permasalahan dasar yaitu ketika makna frasa “Istri 

tunduk kepada suami” yang saat ini diajarkan kepada jemaat khususnya 

dalam persekutuan kaum wanita, di persekutuan komsel, maka dengan segera 

mereka menolak pengajaran tentang tunduk tersebut. Menurut mereka 

pemahaman dan praktik istri tunduk kepada suami sudah tidak ideal 

diterapkan untuk rumah tangga Kristen masa kini dengan alasan bahwa 

pengajaran tentang istri tunduk kepada suami bersifat “berat sebelah”, sudah 

tidak relevan dengan masa kini dan sangat tidak menguntungkan pihaknya 

istri karena para istri merasa diperlakukan tidak adil sementara untuk masa 

sekarang keharmonisan rumah tangga bukan lagi perkara tunduk atau tidak 

tunduk tetapi bagaimana ekonomi bisa cukup, bisa makan dengan cukup, dan 

lain-lain.2 Ini adalah sebuah permasalahan. Bila permasalahan ini tidak segera 

diatasi akan berdampak panjang bahwa sudah ada sikap merendahkan ajaran 

Firman Tuhan mengenai “Istri tunduk kepada suami” dan kemungkinan akan 

merembet kepada menganggap sepele nasihat-nasihat dari Firman Tuhan 

yang lain. 

 Secara khusus, di bawah ini merupakan penjabaran rumusan masalah 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Seberapa 

besar pengaruh pemahaman “Istri tunduk kepada suami”  berdasarkan Efesus 

5:22-33 terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen, (2) Seberapa besar 

pengaruh praktik “Istri tunduk kepada suami”  berdasarkan Efesus 5:22-33 

terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen, (3) Seberapa besar pengaruh 

pemahaman dan pengaruh praktik “Istri tunduk kepada suami” berpengaruh 

terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia 

Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati, Jawa-Tengah.  

                                                           
 2 Wawancara dengan Bapak Pdt. Petrus Sunaryo, Gembala  Sidang Gereja Bethel 

Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati, Jawa-Tengah, sabtu, 24 Februari 2018 
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 Adapun tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian tentang 

pemahaman dan praktik makna frasa ‘Istri Tunduk Kepada Suami’ 

berdasarkan Efesus 5:22-33 terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di 

Gereja Bethel Indonesia Juwana Pati. Adapun tujuan dari penelitian ini secara 

khusus yaitu untuk mengetahui: Pertama pemahaman “Istri tunduk kepada 

suami” berdasarkan efesus 5:22-33, kedua untuk mengetahui praktik “Istri 

tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33, ketiga untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat signifikansi pemahaman dan praktik makna frasa “istri 

tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33 berpengaruh terhadap 

keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia jemaat 

“Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa-Tengah. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

Adakah pengaruh yang signifikan antara pemahaman istri tunduklah 

dengan keharmonisan keluarga Kristen? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh 

pemahaman tentang istri tunduklah terhadap keharmonisan keluarga Kristen. 

 

 

METODE PENELITIAN  

 Metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif (Quantitative 

Research) menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan instrument 

atau alat pengumpul data, variabel variabel yang menjadi acuan utama 

peneliti dalam menyusun angket, terdiri atas angket tentang pemahaman istri 

tunduk dan praktik istri tunduk di Gereja Bethel Indonesia jemaat “Kristus 

Gembala” Juwana-Pati Jawa Tengah. Adapun cara-cara yang digunakan 

dalam analisa data adalah analisis korelasi dan analisis regresi.  

  Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Gereja Bethel 

Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” yang berlokasi di kota Juwana Pati Jawa 

Tengah. Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
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seluruh pasangan suami istri yang berjumlah 47 pasangan suami istri. Sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel  harus diperhatikan 

mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh 

kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi 

statistik), serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya(Akdon & Hadi, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel 

penelitian. Dengan demikian peneliti meyakini bahwa kuisioner yang 

diberikan kepada responden dapat diisi sesuai dengan kenyataan yang ada di 

pasangan suami istri masing-masing serta penelitian yang dilakukan dapat 

benar-benar representatif.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

 

 

A. Pemahaman “Istri tunduk kepada suami Berdasarkan Efesus 

5:22-33 

 Sebuah penelitian ilmiah harus dibangun dan dikembangkan 

berdasarkan landasan teori yang kuat.3 Pemahaman “Istri tunduk kepada 

suami” penting, karena pemahaman istri tunduk kepada suami memiliki 

sifatnya yang khas yang sering dipakai untuk menggambarkan tentang 

keharmonisan rumah tangga Kristen. Keharmonisan rumah tangga Kristen 

dapat diraih dengan pemahaman tentang ketundukan. Istri tunduk kepada 

suami jelas menggambarkan cara hidup seorang istri Kristen yang mengasihi 

Tuhan. Setiap keluarga Kristen menginginkan keharmonisan dalam rumah 

tangga mereka, oleh sebab itu dalam bab II ini peneliti membahas pemahaman 

dan praktik istri tunduk kepada suami berdasarkan Efesus 5:22-33. 

 

  Istilah tunduk dalam Perjanjian Lama 

 Kata tunduk adalah terjemahan dari kata Ibrani “SHAMA” “SHAMA” 

atau “SHEMA” “SHEMA” yang berarti: taat, mentaati, patuh, mematuhi, 

memperhatikan, menyimak, dengar, mendengarkan.4 Jadi, dalam Perjanjian 

Lama, tunduk adalah suatu tindakan atau perlakuan dari seorang istri kepada 

suaminya. Firman Tuhan dalam Kejadian 18:11-12, Mengatakan: 

“ Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya dan Sara 

telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya: ”Akan 

berahikah aku, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?” 

 

 Berdasarkan konteks Firman Tuhan diatas maka kata “Tuanku” yang 

dipakai oleh Sara ketika menamai Abraham suaminya tepat jika ditafsirkan 

                                                           
3 Dr. JR. Raco, ME, M. Sc., Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:  PT. Gramedia 

Widia Sarana Indonesia, 2006 ), hlm. 46. 

 4 Data dari internet pada: www.sarapanpagi.org  

http://www.sarapanpagi.org/
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secara literal atau arti yang sebenarnya yaitu Abraham adalah tuan, kepala, 

pimpinan, orang yang paling utama. 

 Melihat konteks “Tunduk” dalam Perjanjian-Lama, peneliti 

menafsirkan bahwa yang dimasudkan kata tunduk tersebut ditujukan untuk 

“para istri terhadap suami”. Sesuai dengan Firman Tuhan yang diungkapkan 

diatas bahwa yang dimaksudkan adalah seorang istri dari tokoh Alkitab yaitu 

Abraham. Istri dari Abraham, bapa orang beriman, yang menyebutkan 

Abraham suaminya itu dengan panggilan nama atau  sebutan “tuan” yang 

memiliki arti yaitu orang yang kepadanya tempat mengabdi, sebagai lawan 

kata hamba, abdi, budak.5 Jadi, dapat dikatakan bahwa Sara menempatkan 

dirinya dibawah otoritas dibawah Abraham sebagai suaminya. Sara 

menganggap Abraham adalah tuan, pemimpin, kepala, yang utama. Konsep 

tentang “Tuan” diceritakan didalam Kejadian 18:1-5, 

 “Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat 

pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu 

hari panas terik.  2 Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga 

orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari 

pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke 

tanah,  3 serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, 

janganlah kiranya lampaui hambamu ini.  4 Biarlah diambil air sedikit, 

basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini;  5 

biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali; 

kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-

tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka: 

"Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu." 

 

 Cerita Kej. 18:1-5 diatas adalah gambaran perilaku tokoh Perjanjian 

Lama yaitu dari Abraham dan Sara menghadapi tiga orang yang datang 

berkunjung ke rumah Abraham untuk menengok keadaan rumah tangga 

Abraham dan Sara. Mereka berdua menganggap tiga orang tamu yang datang 

berkunjung ke rumah mereka adalah sebagai “Tuan” yang mana Abraham 

dan Sara akan bersikap sebagai seorang hamba. 

                                                           
 5 Kbbi.web.id 
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 Dalam kitab Bilangan 12:1-16 dikisahkan tentang Miryam dan Harun 

yang memberontak terhadap Musa. Menurut garis keluarga, Miryam adalah 

kakak Harun dan Musa sedangkan Musa adalah yang paling bungsu.6 

Dihadapan Tuhan, urutan otoritas adalah Musa kemudian Harun dan Miryam. 

Miryam tidak mau mengakui otoritas tersebut dan tidak tunduk kepada Musa 

dan akibatnya Miryam kena kusta putih seperti salju. Menurut pola dunia, 

orang akan takluk kepada penguasa atau kepada orang yang punya otoritas 

yang lebih tinggi sebab takut atau karena mengharapkan sesuatu,7 tetapi 

Miryam sama sekali tidak takut kepada Musa dan tidak menghargai otoritas 

Musa dari Tuhan sehingga Miryam melawan Musa. 

 Jadi, melalui uraian diatas, peneliti membuat kesimpulan bahwa 

penggunaan istilah “Tunduk” dalam Perjanjian Lama memiliki pengertian 

secara literal berarti seorang istri yang menempatkan diri dibawah otoritas 

seorang suami, juga dapat berarti seseorang yang memberikan kuasa 

sepenuhnya kepada orang lain, menganggap orang lain lebih tinggi. 

 

  Istilah tunduk dalam Perjanjian Baru 

 Dalam Perjanjian Baru menunjukkan secara jelas kepada kata 

“tunduk”. Seperti tertulis secara khusus mengenai tunduk dalam surat 1 

Petrus 3:1-5, yang mendiskripsikan ketundukan istri terhadap suami yaitu: 

“Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, 

supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, 

mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya,  2 

jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri 

mereka itu.  3 Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan 

mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan 

mengenakan pakaian yang indah-indah,  4 tetapi perhiasanmu ialah 

manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak 

binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang 

sangat berharga di mata Allah.  5 Sebab demikianlah caranya 

                                                           
 6 David L. Baker, Mari Mengenal Perjanjian Lama (Jakarta:  Gunung Mulia, 

2008), hlm. 47 

 7 Hassan Musa S. Saffar, Takut Kenapa Takut: Datang dan Menghilangkannya 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hlm. 55 
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perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-

perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka 

tunduk kepada suaminya.” 

 

 Didalam 1 Petrus 3:1-5 ini, Petrus mengemukakan beberapa tindakan 

mendasar yang patut dilakukan seorang istri. Ia tunduk kepada Tuhan. Ia 

tunduk kepada suaminya. Ia menghormati suaminya, bahkan, Petrus 

menasehatkan kepada istri bahwa, “Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, 

yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau 

dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah 

manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa 

yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat 

berharga di mata Allah..”. Jadi tunduk dalam Perjanjian Baru juga memiliki 

pengertian “menempatkan diri dibawah” otoritas suami sebab sikap tunduk 

tidak dapat dibandingkan dengan nilai dari sebuah perhiasan apapun juga. 

 

  Istilah istri tunduk menurut perkawinan masa kini 

 Hubungan suami dengan istri haruslah menggambarkan terjadinya 

hubungan masing-masing dengan Yesus sebagai Juruslamat mereka. 

Kebenaran Firman Tuhan haruslah melandasi, menerangi, menggarami 

perjalanan hidup suami istri setiap saat. Suami istri harus mempunyai prinsip 

untuk membawa kebahagian pernikahan, yakni: “FirmanMu adalah pelita 

bagi kakiku dan terang bagi jiwaku” (Mazmur 119:105). 

 Yang dimaksud dengan perkawinan masa kini adalah kondisi atau 

keadaan sebuah perkawinan dilihat pada masa sekarang. Dalam sebuah 

keluarga, terdapat pola hubungan suami istri yang bermacam-macam 

bentuknya. Pola hubungan itu terbentuk dari persepsi masyarakat tentang 

pembedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sehingga hal itu membuat 

pembedaan tugas dan peran baik dari peran suami maupun peran istri dalam 

institusi keluarga. Peneliti mengutip pola hubungan suami istri dari Letha 

dowsen Scanzoni dan John Scanzoni yang membagi tipologi relasi suami istri 

menjadi empat pola bagian, yaitu: 

 Pertama, pola relasi Owner-Property. Pada pola relasi yang 

seperti ini, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang 
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berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri 

adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan 

menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah 

bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola 

relasi yang seperti ini berlaku norma:  

 

a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi 

semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.  

b. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.  

c. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami. 

d. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa . 

 

 Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai  

pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya 

merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. 

Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidak-

sepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan 

tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola 

perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri 

tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami 

dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami 

dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan 

tergantung pada suami secara ekonomis. Dari sudut teori pertukaran, 

istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. 

Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat 

berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial 

istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan 

pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya 

dengan baik. 

 

 Kedua, Pola relasi head-complement. Pada pola relasi yang 

seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan 

untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, 

kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan 
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komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk 

mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami 

masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas 

istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. 

Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk 

mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat 

dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila 

suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah 

mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami 

sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami 

mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya. Norma dalam 

perkawinan masih sama seperti dalam owner property, kecuali dalam 

hal ketaatan. Dalam perkawinan owner property,  suami  bisa  

menyuruh  istrinya  untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus 

melakukannya. Tetapi dalam perkawinan head-complement suami 

akan berkata, “Silakan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga berhak untuk 

bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Dalam pola 

relasi yang seperti ini, suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi 

keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan 

mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapnya. Dalam 

kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi 

ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar 

dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, 

tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. 

Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran 

pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran 

itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan 

kegiatan bersama-sama 

 

 Ketiga, pola relasi senior-junior-partner. Posisi istri tidak 

lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. 

Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara 

ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan 
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penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada 

suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar 

dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri 

mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi 

suami masih memiliki  kekuasaan  yang  lebih besar dari istri karena 

posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri 

tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga 

menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang 

berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya 

karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami. Ciri 

perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa 

melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan. Istri 

juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam 

pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan kariernya demi 

karir suaminya. 

 

 Keempat, pola relasi equal-partner. Pada pola relasi ini, tidak 

ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri 

mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan 

diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan 

suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri 

bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi 

dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita 

berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan 

sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk 

kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.” Dalam pola relasi suami 

istri yang seperti ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami 

mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang 

pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di 

antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan 

kepuasaan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan 

dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan 
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dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan 

individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.8 

  

 Dari empat pola hubungan suami istri diatas, peneliti memilih pola 

keempat yaitu pola relasi equal-partner yaitu  pola hubungan suami istri yang 

didalamnya tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-

istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan 

diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. 

 Jadi, dari hubungan relasi suami istri menurut pandangan sekuler 

diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran istri dalam rumah tangga 

sangat penting dalam membentuk keharmonisan hubungan suami istri yang 

baik. Tugas istri untuk tunduk kepada suami secara mutlak sangat erat 

kaitannya dengan meraih keharmonisan rumah tangga mereka. 

  

 Istilah istri tunduk menurut adat istiadat perkawinan dari tiga 

suku di Indonesia 

 Supaya dimengerti dan dipahami mengenai pemahaman istri tunduk 

kepada suami dalam pemahaman sekuler, berikut ini peneliti akan 

memaparkan praktik istri tunduk kepada suami menurut adat-istiadat 

perkawinan dari berbagai suku di Indonesia. Dalam hal ini peneliti akan 

mengambil hanya dari tiga suku di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Batak dan 

suku Tionghoa. Ketiga suku ini masih kental dengan budaya patriakh. Budaya 

patriakh lebih mengunggulkan posisi pria diatas wanita.9 

 Pertama, peneliti akan memaparkan tentang istri tunduk dari 

pemahaman suku Jawa: Pertama, peneliti akan memaparkan tentang istri 

tunduk dari pemahaman suku Jawa dan pendapat mereka terhadap 

pemahaman istri tunduk.  

“Menurut saya, “Wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang 

berarti “wani ditata” (berani ditata). Pengertian ini telah mencirikan 

                                                           
 8 Letha Dowsen Scanzoni dan John Scanzoni, Men, Woman and Change: A 

Sociology of Marriage and Family, 3rd Edition (USA:  MacGrawhill:  1981), 132-133. 

 9 Drs. Muhajir Darwin Tukiran, Menggugat Budaya Patriakh (Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 14 
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adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Selain itu istilah 

putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa, dan “babakan 

pingitan” yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, 

sebagai persoalan yang dihadapi perempuan Jawa. Memang istri harus 

tunduk kepada suami, tetapi menurut saya tunduknya harus disertai 

dengan Hikmat dari Tuhan.”10  

 

 Mulai dari awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa biasanya 

disarankan untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial dan 

ekonomi yang lebih tinggi. Ada istilah bobot, bibit, bebet. 

“Menurut saya, Istri adalah “kanca wingking”, yakni bahwa istri 

adalah teman di dapur. Swarga nunut, neraka katut (ke surga ikut, ke 

neraka turut). Pendapat saya terhadap pemahaman istri tunduk kepada 

suami adalah setuju tetapi dalam praktiknya tetap harus sesuai dengan 

Firman Tuhan, harus dilihat dulu kemauan suami sesuai dengan 

Firman Tuhan atau tidak.”11 

 

 Sementara ibu Suminah (seorang pengurus dari kaum wanita dari 

gereja setempat)  mengungkapkan bahwa,  

“seorang istri dari suku Jawa harus punya sifat tunduk kepada suami 

sebab dari “sananya” (maksudnya dari sejak penciptaan laki-laki dan 

perempuan) memang diperintahkan untuk tunduk kepada suami, 

hanya saja zaman sekarang tidak hanya melulu tentang istri tunduk 

tetapi juga suami yang harus mengasihi istri juga, jadi seimbang”12 

 

 Dari gambaran sekilas mengenai praktik ketundukan dalam 

masyarakat Jawa, peneliti melakukan wawancara singkat dengan seorang 

wanita yaitu istri/ibu dari suku Jawa dan mengambil kesimpulan bahwa 

                                                           
 10 Ibu Soehartatik, Wawancara dengan peneliti tanggal. 3 maret 2018 pukul 20.00 

wib 

 11 Ibu Jarwo, Wawancara dengan peneliti tanggal 3 maret 2018 pukul 18.00 wib 

 12 Ibu Suminah, Wawancara dengan peneliti tanggal 18 maret 2018 pukul 18,30 

wib 
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sebagai seorang istri dalam lingkungan dan adat istiadat Jawa, harus tunduk 

kepada suami dalam kondisi apapun juga. 

 Kedua, peneliti memaparkan tentang istri tunduk dari pemahaman 

suku Batak: untuk lebih tepat memahami istri tunduk terhadap suami menurut 

adat istiadat Batak, maka peneliti membuat sebuah wawancara singkat 

dengan satu orang ibu dan satu orang bapak dari suku batak dengan meminta 

pendapat mereka apakah mereka sependapat dengan pemahaman istri tunduk 

kepada suami. yang pertama adalah ibu Yohanna Marpaung dari suku Batak 

yang mengungkapkan bahwa: 

“Saya sepenuhnya kurang setuju dengan pemahaman istri tunduk 

kepada suami, tetapi itu sudah menjadi bagian dari adat yang 

membuat saya harus setuju, karena seorang istri seperti saya, tidak 

dimasukkan dalam silsilah keluarga. Ini terjadi oleh karena sudah 

menjadi aturan dari leluhur Batak kami (Oppung Najolo) dan harus 

ditaati sampai sekarang dari keturunan ke keturunan. Laki-laki 

menduduki posisi tinggi dalam susunan keluarga kaum Batak. Anak 

laki-laki sebagai pewaris keturunan ayah. Ada konsep patrialistik 

inilah maka kaum pria “Mendominasi” kaum perempuan. Laki-laki 

menguasai hak perempuan dalam hak-hak lahir (siboan marga), 

sampai kepada institusi perkawinan bahwa perempuan harus tunduk 

sepenuhnya terhadap kemauan dan perintah dari sang suami.”13  

 

Yang kedua adalah Bp. Hendry Hutagalung: 

 

“Dalam budaya Batak, suami adalah kepala keluarga. Dia memerintah 

rumah, dari penguasa atas anak-anak dan istri serta atas harta benda. 

Dia melayani dan dilayani menurut kemauannya, dia dapat menyebut 

istri sebagai “jolmanghu” (manusiaku), atau (na hutuhor), (yang saya 

beli). Istrinya adalah “poltalaga” (dia yang melaksanakan pekerjaan 

rumah tangga dengan segala tetek bengeknya). Dengan kata lain 

                                                           
 13 Ibu Yohanna Marpaung, wawancara dengan peneliti tanggal 4 maret 2018 pukul 

15.30 wib mengenai posisi istri menurut adat istiadat suku Batak 
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perempuan ditempatkan pada posisi domestik yakni hanya berkutat 

dalam rumahtangga sedangkan laki-laki di sektor publik.14  

 

 Dari dua wawancara singkat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pemahaman dan praktik tunduk menurut suku Batak masih sangat 

rendah, laki-laki masih memandang rendah terhadap hak perempuan sampai 

kepada perkawinan.  

 Ketiga, peneliti memaparkan tentang istri tunduk dari pemahaman 

suku Tionghoa: untuk suku Tionghoa, peneliti melakukan wawancara dengan 

satu orang ibu dari keturunan Tionghoa dan mengemukakan mengenai tunduk 

itu dari falsafah San Cong sebagai berikut, “Gu wei jia cong fu yang artinya 

bahwa perempuan yang belum menikah; “ji jia cong fu” yaitu perempuan 

yang sudah menikah harus tunduk kepada suaminya; “fu si cong ji” yaitu saat 

suami meninggal, perempuan wajib tunduk kepada anak laki-lakinya.”15 

  Dari wawancara singkat tersebut peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa suku Tionghoa menjunjung tinggi pemahaman dan praktik tunduk 

dalam keluarga secara turun menurun. 

 

 

  Istilah istri tunduk menurut status sosial dalam rumah tangga    

 Menurut sumber dari internet www.siswapedia.com mendefinisikan 

arti dari status sosial adalah: suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat 

yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun 

karena pemberian.16 Jika dihubungkan dengan status istri tidak tunduk kepada 

suami maka akan diterapkan dari tiga sumber yaitu: dari faktor kekuasaan, 

kedua prestise, yaitu berupa hak istimewa sebagai istri yang minta 

diperlakukan khusus oleh suaminya karena posisi pekerjaan tertentu, ketiga 

karena latar belakang istri dari golongan keluarga tertentu misalnya orang 

kaya, orang terpandang, dari keluarga terhormat. 

                                                           
 14 Bp. Hendry Hutagalung, Wawancara dengan Peneliti, tanggal 5 maret 2018 

pukul 12.30 wib mengenai posisi istri menurut adat istiadat suku Batak 

 15 Ibu Sie Tik Hwa, wawancara dengan peneliti tanggal 4 maret 2018 mengenai 

posisi istri menurut adat istiadat suku Tionghoa. 

 16 Sumber dari www.siswapedia.com, sabtu 31 maret 2018 pukul 12.25 wib 

http://www.siswapedia.com/
http://www.siswapedia.com/
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 Dari hanya tiga faktor diatas, pemahaman dan praktik istri tunduk 

kepada suami akan menemui hambatan. Tidak mudah untuk masa sekarang 

seorang istri mempraktikkan tunduk kepada suami ketika istri misalnya 

memiliki satu factor saja. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu 

yang bekerja sebagai seorang bendahara di sebuah hotel di kota Pati-Jawa-

Tengah yang mengalami kendala tentang praktik istri tunduk kepada suami 

karena alasannya suami bekerja secara freelance sehingga penghasilan tidak 

tetap dan ketika ibu ini diperhadapkan kepada keputusan tentang pengeluaran 

uang, maka ibu itu mengatakan, “walaupun tidak semata-mata 

memperlihatkan sikap penolakan terhadap keputusan suami dalam hal 

pengeluaran uang untuk keluarga tetapi tetap dalam hati saya tidak bisa untuk 

tunduk dan setuju dengan keputusan suami, saya hanya mengiyakan 

keputusan suami untuk memberi uang terhadap keluarga walaupun 

sebenarnya saya tidak setuju.”17  

 Jadi, dari wawancara singkat tersebut, peneliti mendapat gambaran 

bahwa memang status sosial dalam sebuah keluarga penting dan 

mempengaruhi hubungan suami istri. Dari contoh kasus diatas berkaitan 

dengan suami yang penghasilannya tidak menetap karena freelance, apalagi 

terhadap suami yang tidak bekerja dan hanya merepotkan istri, tentunya 

pemahaman dan praktik istri tunduk kepada suami akan sangat menemui 

hambatan. 

 

  Istilah istri tunduk menurut tuntutan emansipasi wanita 

 Gerakan emansipasi wanita dimulai pada tahun 1960 an.18 

Tujuan utama gerakan emansipasi kaum wanita adalah usaha melepaskan diri 

dari denominasi kaum pria. Gerakan ini memperjuangkan kesetaraan gender 

yang sama antara kaum pria dan wanita. Tidak ada perbedaan. Semuanya 

adalah sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, semua sama, bahkan dalam hal 

hak perempuan juga dituntut untuk sama dengan kaum pria. Dampak 

emansipasi merambah kepada kesetaraan gender yang melebihi batas. Untuk 

masa sekarang, pengaruh dari emansipasi membuat kaum wanita bisa 

                                                           
 17 Wawancara dengan ibu Sri, sabtu 24 maret 2018 pukul 18.30 wib 

 18 Leslie, Gerald, and Sheila K Korman. The Family in Social Context (New York: 

Oxford University Press, 1985), 69.  
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melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria, sampai kepada hal-hal yang 

negatif sekalipun. Sebagai contoh, peneliti melakukan wawancara mengenai 

emansipasi wanita dengan seorang ibu muda. Seorang ibu yang bekerja 

sebagai karyawan sebuah pabrik rokok ‘Djarum” di kota Juwana. Ibu itu 

mengatakan bahwa, “apapun yang kaum pria bisa kerjakan, kami juga bisa. 

Bahkan “misuh-misuh” (mengumpat) kami juga bisa seperti kaum pria, kami 

tidak sungkan-sungkan lagi berkata tidak kepada suami jika tidak setuju.”19 

Dengan kata lain, ibu ini mengatakan bahwa tidak perlu lagi untuk memahami 

dan mempraktikkan istri tunduk kepada suami, sebab pemahaman tentang 

tunduk sudah tidak cocok lagi dengan masa kini. 

 Penelti berpendapat bahwa inilah yang sekarang sedang menjadi 

sebuah fenomena yang terjadi. Tidak ada yang salah dengan emansipasi 

wanita, hanya saja jika tidak bijak maka emansipasi bisa menjadi paham yang 

dipahami salah oleh para wanita. 

 Pemahaman yang salah inilah yang sekarang menimpa masyarakat 

modern yang memiliki pola pikir feodalis dan birokratis, yang menjunjung 

tinggi emansipasi sampai melebihi batas menentang posisi suami sebagai 

kepala.20 Emansipasi melawan prinsip mengapa hanya suami yang disebut 

sebagai kepala dan bukan istri. Firman Allah mengajarkan bahwa laki-laki 

dan perempuan setara dihadapan Allah akan tetapi untuk posisi maka laki-

laki adalah kepala keluarga, kepala istri.21 Istri harus tunduk kepada suami 

dan harga diri seorang istri tidak akan berkurang hanya karena istri 

memutuskan untuk tunduk kepada suami.22 istri tunduk kepada suami bukan 

berarti menentang emansipasi tetapi melengkapi emansipasi, karena semata-

mata ingin mengakui bahwa hanya Allah yang menginginkan setiap wanita 

untuk melakukan Firman Tuhan. 

  

                                                           
 19 Wawancara dengan ibu Sunarti, sabtu 24 Maret 2018 pukul 16.00 wib  

 20 F. Rudi Dwiwibawa dan Theo Riyanto, Siap Jadi Pemimpin? (Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 142 

 21 Verne H. Fletcher, Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Kepada Etika 

Kristen Dasar (Jakarta: PT. BPK GUnung Mulia, 2008), hlm. 496 

 22 Louaan Brisendine, MD., The Female Brain (Jakarta: PT Cahaya Insan Suci, 

2006), hlm. 64 
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  Istilah istri tunduk menurut pengalaman pernikahan pribadi 

Saya dengan istri memiliki prinsip bahwa ketundukan adalah jika 

seseorang mengasihi Tuhan dan mempunyai hati yang tunduk kepada Allah, 

maka orang itu bisa tunduk kepada apapun di dunia ini oleh karena dirinya 

sudah tunduk kepada Allah terlebih dahulu.23 Saya menikah dengan istri saya 

Ika Nugrahini pada tanggal 7 maret 2009 di Surabaya. Firman Tuhan pada 

waktu itu membekali pernikahan kami dari Matius 19:6, “Demikianlah 

mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah 

dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Firman Tuhan tersebut 

begitu kuat sebagai dasar bagi perkawinan kami. Kami dikaruniai 3 orang 

anak perempuan yang cantik dan pinter. Nomor 1 usianya 8 tahun, nomor 2 

usianya 6 tahun dan yang terakhir usianya baru 3 tahun. 

 Dalam hubungan perkawinan, kami memiliki prinsip bahwa tidak 

ada gading yang tak retak. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri 

yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga dalam 

perkawinan, maka problem pasti selalu ada. Seperti nasehat dari rasul Paulus 

dalam 1 Korintus 7:28, “Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. 

Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang 

yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan 

kamu dari kesusahan itu.” Ini bukan berarti bahwa orang yang kawin tidak 

akan mendapatkan kesusahan badani, tidak demikian, hanya bagaimana 

pasangan suami istri mampu mengubah kesusahan badani tersebut menjadi 

sebuah sukacita dalam perkawinan. Alkitab menegaskan kepada kami bahwa 

kami akan “mengalami kesengsaraan dalam daging”, karena suami istri 

menghadapi “masa kritis yang kadang sulit dihadapi” berdasarkan roma 3:23, 

“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah.” Oleh sebab itu sekalipun sudah saling cocok dan “rohani”, maka kami 

tetap akan menghadapi problem. Setiap problem yang datang bukan membuat 

kami semakin jauh dari Tuhan ataupun berkurang cinta kami satu dengan 

yang lain akan tetapi semakin mendewasakan kami berdua untuk terus 

berjalan dalam pimpinan Tuhan dalam rumah tangga kami. 

                                                           
23 Isabel perez-Molina, Honour and Disgrace : Women adn The Law in Early 

Modern  

Catalonia (USA:  Disertation.Com, 2001) 89. 
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 Ketika kami berhadapan dengan pemahaman dan praktik makna 

istri tunduk kepada suami, kami terus terang masih belajar mengenai hal itu. 

Kami belum menjadi manusia yang sempurna, belum menjadi suami yang 

sempurna yang bisa mengasihi istri dengan sungguh-sungguh dan juga belum 

menjadi istri yang sempurna yang bisa mempraktikkan ketundukan kepada 

suami dengan baik. Tetap kami masih belajar. 

 Yang kami lakukan dalam memahami pemahaman dan praktik 

istri tunduk kepada suami, pertama, sebagai suami saya akan terus mengasihi 

istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatNya dan saya dan telah 

menyerahkan diriNya bagi saya. Lebih mudah untuk jatuh cinta daripada 

terus mengasihi dan mencintai dengan menerima segala kelebihan dan 

kekurangan istri. Sementara istri saya ketika memahami istri tunduk kepada 

suami lebih bersifat praktis. Istri saya, Ika Nugrahini mengungkapkan bahwa, 

“Pemahaman dan praktik istri tunduk kepada suami itu mudah kalau tahu 

tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing, baik sebagai suami maupun 

sebagai istri”. Saya akan tunduk kepada suami jika suami juga tunduk kepada 

Tuhan, mengutamakan ibadah, suka berdoa, setia membaca Alkitab, menjadi 

kepala keluarga yang bertanggung jawab.”24 

 Praktik pemahaman istri tunduk kepada suami khususnya untuk 

istri saya, masih diikuti dengan beberapa syarat syarat yang diminta dari saya 

sebagai suami. kami berdua tetap memegang Firman Tuhan bahwa 

perkawinan adalah komitmen suami istri seumur hidup. Firman Tuhan dalam 

yakobus 1:22-23, ”Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan 

hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 

Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia 

adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang 

sebenarnya di depan cermin.” Demikianpun dalam perkawinan kami, kami 

tetap belajar dan terus belajar untuk mendengar, memahami dan 

mempraktikkan ajaran Firman Tuhan tentang pemahaman dan praktik istri 

tunduk kepada suami.  

 

                                                           
 24Wawancara dengan Ika Nugrahini, 2 maret 2018 pukul 18.30 di rumah 

Bronggalan Sawah 5A/60 Surabaya  
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 Eksposisi kata Hupotasso “Hupotasso” dalam  Efesus 5:22-33 

 Pada pembahasan berikut ini peneliti akan memaparkan surat Efesus. 

Surat Efesus ini terdiri dari 6 pasal. Surat ini disebut juga sebagai surat 

tentang gereja.25  disebut sebagai surat tentang gereja karena mulai dari pasal 

1 sampai dengan pasal 6 menggambarkan tentang susunan kekuatan gereja 

(pasal 1:1-2), kesadaran gereja (pasal 1:15-23), pembentukan gereja (pasal 

2:1-10), kerukunan gereja (pasal 2:11-22), panggilan gereja (pasal 3:1-21), 

Penyelenggraan gereja (pasal 4:1-16), pertentangan didalam gereja (pasal 

6:10-20).26 Penjelasan lebih lanjut mengenai surat Efesus ini akan peneliti 

jabarkan lewat paparan dibawah ini. 

 

 Latar Belakang Kitab 

 Surat Efesus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di 

seluruh bagian utara Asia Kecil dan orang-orang itu disebut “umat pilihan 

Tuhan.”27 Di kota Efesus, Rasul Paulus menemukan situasi dan keadaan yang 

sedang terjadi di beberapa gereja sehingga menggugah minat Rasul Paulus 

untuk menulis surat-surat tersebut (Filipi 4:18; kol. 4:12; Ef. 6:21). Rasul 

Paulus sangat memperhatikan keadaan jemaat yang dia layani. Paulus begitu 

menaruh kasih kepada jemaat yang sedang dia layani di beberapa tempat. Di 

dalam surat ini rasul Paulus secara khusus menguraikan secara terperinci 

tentang kebenaran akan sebuah gereja dan kehidupan orang –orang percaya. 

Setiap kata di dalam surat ini membangun kerohanian sidang jemaat untuk 

mengetahui bahwa di dalam Kristus Yesus ada perjuangan yang berat untuk 

mendewasakan pertumbuhan kerohanian sehingga gereja bisa berkembang 

untuk mencapai kepenuhan didalam Yesus Kristus. 

 Salah satu situasi dan keadaan yang saat itu terjadi di kota Efesus dan 

juga sedang disoroti oleh Rasul Paulus adalah mengenai kehidupan suami istri 

yang mengalami keadaan yang memprihatinkan. Hubungan suami istri 

                                                           
 25 Merril C. Tenney, Survei Perjanjian Baru, (Malang: Penerbit Gandum Mas, 

2017), Hlm. 395 

 26 Merril C. Tenney, ibid, Hlm. 396. 

 27 Willi MArxsen, Introduction to The New Testament: Pengantar Perjanjian 

Baru, Pendekatan Kristis Terhadap Masalah-masalahnya (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 

hlm. 159 
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mengalami permasalahan oleh karena penuntutan hak kesetaraan dari kaum 

wanita khususnya para istri yang menginginkan persamaan hak dengan suami 

mereka. Hal ini berimbas kepada praktek kehidupan suami istri yang tidak 

harmonis disebabkan para istri merasa memiliki hak dan kesamaan status 

yang sama dengan kaum laki-laki atau suami mereka. 

  

 Penulis 

 Sebelum pertengahan abad kedua, surat Efesus dikenal diantara 

seluruh umat Kristen, dan Paulus yang disebut sebagai penulis.28 Meskipun 

banyak pendapat dari para teolog yang memberikan alasan untuk menolak 

Paulus sebagai penulis surat Efesus, Ola Tulluan, Ph. D menambahkan 

beberapa alasan-alasan mengapa bukan Paulus yang menulis surat efesus, 

yaitu: Paulus pernah tinggal di Efesus selama tiga tahun, bila dibandingkan 

surat Efesus dengan surat kolose ada banyak persamaan dalam isinya, dan ada 

yang berkata bahwa gaya bahasa surat Efesus berbeda dengan gaya bahasa 

surat surat Paulus yang lain.29 Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ketika 

masih didalam penjara.30 John R.W Stott didalam bukunya yang berjudul 

“Efesus: Seri Pemahaman dan Penerapan Amanat Alkitab Masa Kini, 

mengungkapkan kebenaran tentang Rasul Paulus sebagai penulis dari kitab 

Efesus ini, yaitu: 

“Penulisnya bukanlah seorang biasa yang hanya menawarkan 

pendapatnya, bukan juga seorang pengajar yang pintar, namun dapat 

khilaf, bukan juga tokoh misionaris yang paling hebat. Ia adalah 

“Seorang Rasul Yesus Kristus Yesus oleh kehendak Allah”, dan karena 

itu wibawanya sebagai pengajar adalah wibawa Kristus, demi nama 

Kristus, dan ia menulis surat ini dengan pengilhaman Kristus.”31 

 

                                                           
 28 Rev. Ola Tulluan, Ph. D, Introduksi Perjanjian Baru, (Malang: Departemen 

Literatur YPPII, 1999), hlm. 167 

 29 Rev. Ola Tulluan, Ph. D, ibid, hlm. 167 

 30 Francis Foulcas, New testament Commentaries (USA: Grands Rapid,1991), 19-

20.  

 31  John R.W Stott, Efesus: Seri Pemahaman dan Penerapan Amanat Alkitab Masa 

Kini (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2003), 16-17 
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 Merril C. Tenney didalam bukunya yaitu buku “Survei Perjanjian 

Baru” yang juga menyebutkan bahwa Paulus adalah penulis dari surat Efesus 

ini, 

“Karena Paulus merasa perlu untuk menulis kepada Filemon dan 

mengirimkan sebuah surat ke Asia, maka terbukalah kesempatan untuk 

menulis surat-surat lainnya. Efesus, sebagai sebuah surat edaran umum 

yang harus diedarkan sampai ke jemaat Efesus dan Kolose, yang 

merupakan suatu komunikasi langsung dengan jemaat di Kolose, ditulis 

sekitar waktu itu, mungkin tahun 60 atau 61. Pembawa surat-surat itu 

adalah Tikhikus yang disertai oleh Onesimus (Efesus 6:21; Kol 4:7-9). 

Yang mendampingi Paulus pada waktu itu ketika menulis adalah 

Aristharkus, yang pernah menjadi salah satu utusan ke Yerusalem (Kis 

20:4), Efapras, seorang Asia, “Tabib Lukas yang kekasih”, dan Demas. 

Pada waktu itu Markus telah bergabung kembali dengan Paulus dan 

rupanya tengah merencanakan suatu perjalanan ke Asia (Kol. 4:10), 

karena Paulus memujikan dia kepada umat di Kolose. Sedang Yesus 

Yustus, seorang rekan sekerja yang berbangsa Yahudi rupanya belum 

dikenal disana. Bahwa nama-nama ini disebutkan dalam Kolose dan 

Filemon menunjukkan bahwa kedua surat ini ditulis pada waktu yang 

bersamaan.”32 

 

 

 Dalam Perjanjian Baru, nama Paulus adalah nama yang cukup 

familiar, seperti yang sudah ditegaskan bahwa Paulus adalah orang yang 

menuliskan surat Efesus. Mengenai pribadi Paulus, F. D Wellem menuliskan 

dalam bukunya bahwa: 

“Paulus adalah orang Yahudi, dari suku Benyamin, dan seorang Farisi 

(Rm. 11:1; Fil. 3:5; Kis. 23:6). Is dilahirkan di Tarsus, Sisilia (Kis. 

9:11; 11:25; 21:39). Sebelum bertobat menjadi Kristen ia bernama 

Saulus. Paulus adalah warganegara Roma. Kota Tarsus adalah pusat 

ilmu pengetahuan, sehingga pada masa mudanya Paulus belajar 

                                                           
 32 Merril C. Tenney, Survei Perjanjian Baru  cet. Ke 3 (Malang: Yayasan Penerbit 

Gandum Mas, 1995), 393-394. 
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Filsafat dan aliran kepercayaan disana. Kemudia ia belajar Taurat 

pada guru besar Gamaliel di Yerusalem. Sebagai anggota Sanhedrin, 

ia diberi mandat untuk menganiaya orang Kristen (Kis. 7:58; 24:10). 

Pada mulanya Paulus sangat membenci orang Kristen. Paulus hadir 

takkala Stefanus dibunuh dan jubahnya diletakkan dibawah kakinya. 

Setelah kematian Stefanus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk 

menangkap orang-orang Kristen, tiba-tiba sinar Sorga 

mengelilinginya. Paulus rebah ke tanah, namun melalui Ananias ia 

disembuhkan oleh Yesus sendiri dan sesudah itu ia dibabtis (Kis. 9:1-

190. Sesudah sembuh dan bertobat, Paulus memperkenalkan dirinya 

kepada orang-orang Kristen di Damsyik dan pergi ke tanah Arab. 

Setelah itu ia kembali ke Damsyik (Gal. 1:17; Kis. 9:19) selama tiga 

tahun.”33 

 

 Sementara Daid j. Bosch menambahkan bahwa, “Paulus adalah 

seorang yang mempunyai daya tarik khusus bagi para misionaris dan para 

teolog Kristen karena Paulus adalah seorang yang sangat gigih dalam 

penginjilan, melakukan apa saja untuk tujuan supaya orang-orang 

diselamatkan.”34 

 Bagi peneliti, surat Efesus ditulis oleh rasul Paulus, tidak ada alasan 

lain yang cukup kuat untuk meragukan Paulus sebagai penulis surat Efesus. 

Tidak ada yang perlu diragukan mengenai tulisan dalam surat Efesus karena 

jelas bahwa surat Efesus adalah tulisan Paulus. Hal yang dapat ditunjukkan 

bahwa surat Efesus adalah surat tulisan Paulus dapat dilihat pada pasal 

pertama, “Dari Paulus….”(1:1), sehingga sangat jelas bahwa surat Efesus 

adalah surat dari Paulus. 

  

 Waktu Penulisan 

 Francis Foulkas menggambarkan dengan jelas bahwa surat Efesus 

ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang didalam penjara,  surat ini adalah 

                                                           
 33 F. D Wellem, Hidupku Bagi Kristus (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 

2005), hlm. 42 

 34 Daid J. Bosch, Memahami Perjanjian Baru (Jakarta: Penerbit BPK Gunung 

Mulia, 2011), hlm. 336 
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surat yang pertama dari “surat-surat penjara” yang lainnya yaitu surat Filipi, 

kolose dan filemon, surat filipi diantarkan oleh Efaproditus, yang dikirim 

pulang oleh Paulus sesudah pulih dari penyakitnya (fil. 2:25-30), kemudian 

Tikhikus bersama dengan Onesimus mengatarkan surat kolose, surat filemon 

(Kolose 4:7-9), dan juga surat efesus (Efesus 6:21-22).35 Ketika Paulus 

menulis surat ini Paulus mempunyai tujuan perhatian dari Paulus sendiri 

terhadap kota Efesus itu sendiri. Surat ini ditulis sekitar tahun 58 M.36  Surat 

ini ditujukan kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus.  

 

 Tujuan Penulisan 

 Drs. M. E. Duyverman mengatakan bahwa rasul Paulus menulis surat 

Efesus ini dengan tujuan membimbing anggota-anggota jemaat sampai 

kepada inti pengetahuan mengenai Anugerah Allah (1:17, 3:18-19, bnd. 1:8 

hikmat dan pengertian itu adalah pemberian Allah).37 Surat ini tidak ditujukan 

untuk mereka yang baru masuk dalam iman Kristen, tetapi kepada mereka 

yang telah mencapai kematangan tertentu dalam pengalaman rohani, dan 

ingin meningkat kepada pengetahuan dan kehidupan yang lebih penuh.38 

 Dalam Efesus 3:3-4 dikatakan: “...seperti yang telah kutulis diatas 

dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari 

padanya pengertianku akan rahasia Kristus.” 

 

 Latar Belakang Historis – Geografis 

 Kota Efesus pada masa Perjanjian Baru adalah ibu kota propinsi Asia 

Depan.39 Kota ini sangat penting bagi Paulus dalam pekerjaan pemberitaan 

Injil. Efesus terletak di bagian barat Asia Kecil. Efesus adalah juga pusat 

perdagangan, selain Antiokhia dan Alexandria. Pada tahun 133 SM, bagian 

                                                           
 35 Francis Foulkas, New Testament Commentaries (USA: Grands Rapid,1991), 19-

20.  

 36 John Arthur Thomas Robinson, Redating The New Testament (Westminster 

Press, 1976), 189.  

 37 Drs. M. E. Duyverman, Pembimbing kedalam Perjanjian Baru, (Jakarta: PT. 

BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 122 

 38 Merril C. Tenney, ibid, hlm. 394 

 39 Pdt. Dr. Samuel Benyamin Hakh, Perjanjian Baru, Sejarah, Pengantar dan 

Pokok-pokok Teologisnya, (Bandung: Bina Media Informasi, 2010), hlm. 223 
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barat Asia Kecil menjadi salah satu propinsi Romawi,40 akan tetapi, sekarang 

kota Efesus sudah runtuh dan hanya tersisa puing-puingnya. Kota Efesus 

terletak di Turki sekarang. Di kota itu terdapat pusat pemujaan kepada Dewi 

Artemis (Latin: Diana). Artemis adalah dewi kesuburan yang dipuja oleh 

masyarakat setempat, selain itu juga ada pemujaan terhadap dewa-dewa lain 

termasuk kaisar.41  Di kota Efesus telah terjadi adanya kesalahan dalam 

praktek hubungan suami istri tentang konsep rumah tangga antara suami dan 

istri yang didalamnya tidak ada praktek ketundukan seorang istri kepada 

suami dan hal ini menjadi perhatian rasul Paulus dan ditekankan oleh Paulus 

untuk para istri di kota Efesus bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami 

mereka dalam segala sesuatu. Masalah ketundukan istri kepada suami di kota 

Efesus dimulai dari sebuah keadaan di kota Efesus yang menurut John  R. W 

Stot, mengatakan bahwa: 

“Pada waktu itu dalam masyarakat Yunani-Romawi kuno, hampir di 

semua negeri, para perempuan dianggap rendah oleh orang-orang 

Yahudi maupun oleh hukum yang berlaku bagi bangsa Yahudi 

mengenai status perempuan. Orang Yahudi sangat menganggap 

rendah perempuan. Dalam sebuah ibadah pagi, seorang laki-laki 

bersyukur bahwa Allah tidak membuatnya kafir, budak atau 

perempuan. Menurut Yahudi, perempuan bukan sebagai insan tetapi 

sebagai benda. Tanpa hak-hak sahih apapun. Suami memilikinya dan 

dapat memperlakukan semaunya. Dalam masyarakat Yunani lebih 

buruk lagi. Cara hidup masyarakat Yunani membuat mustahil suami 

istri menjadi sahabat. Laki-laki Yunani mengharapkan istrinya 

mengurus rumah tangganya dan menyantuni anak-anak sah mereka 

dan suami mencari kesenangan dan teman di tempat lain. Di 

masyarakat Yunani kehidupan keluarga dan rumah tangga hamper 

tidak ada dan kesetiaan didalam perkawinan tidak dikenal. Di Roma, 

pada zaman Paulus, masyarakat makin lama makin merosot. Zina 

menjadi hal biasa sehingga hubungan nikah hampir tidak dihormati.42  

                                                           
 40 Pdt. Dr. Samuel Benyamin Hakh, Ibid, 224 

 41 Pdt. Dr. Samuel Benyamin Hakh, ibid, 224 

 42 John R.W Stot, Efesus: Mewujudkan Masyarakat Baru didalam dan melalui 

Yesus Kristus. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih OMF, 2003), 214. 
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 Rasul Paulus tinggal di kota efesus selama dua tahun dan 

memberitakan Injil (kis. Pr. 19:10). Banyak orang menerima Injil Kristus 

Yesus sehingga berdirilah kota Efesus. 

  

 Keunikan Kitab 

 Ada dua keunikan dalam surat Efesus ini. Pertama, dalam surat efesus 

ini Paulus menekankan mengenai posisi sentral Kristus dalam rencana Allah 

dan dalam kehidupan orang percaya.43 Rev. Olla Tulluan, Ph. D, 

mengemukakan bahwa surat Efesus adalah surat yang menggambarkan 

kekayaan gereja didalam Kristus Yesus.44 Keunikan surat Efesus juga 

diungkapkan oleh Ray C. Steadman saat menuliskan struktur penulisan surat 

Efesus dibandingkan dengan surat surat yang lain : 

“posisi kita sebagai orang-orang Kristen (Efesus 1-3), pengantar: kita 

ditebus oleh Anak, dimeteraikan oleh Roh pasal 1, posisi kita 

dihadapan Allah: dulu mati, sekarang hidup didalam Kristus, pasal 

2:1-10, posisi kita didalam gereja: orang-orang Yahudi dan non 

Yahudi diperdamaikan,pasal 2:11-22, misteri gereja disingkapkan, 

pasal 3, gaya hidup kita sebagai orang-orang Kristen (Efesus 4-6),  

kesatuan dalam gereja pasal 4:1-6, satu gereja, banyak Karunia Roh, 

pasal 4:7-16, tanggalkanlah manusia lama, kenakanlah manusia baru 

pasal 4:17-29, jangan mendukacitakan Roh Kudus, tetapi penuhlah 

oleh Roh, Pasal 4:30-5:21, Penundukan diri: suami dan istri, anak-

anak kepada orang tua. Pasal 5:22-6:4, pelayanan di tempat kerja pasal 

6:5-9, peperangan rohani: baju zirah Allah, berdoa memohon 

keberanian. Pasal 6:10-20, kesimpulan, pasal 6:21-24.”45 

 

                                                           
 43 John Drane, Memahami Perjanjian Baru-pengantar Historis Teologis, (Jakarta: 

PT. BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 387. 

 44 Rev. Olla Tulluan, Ph. D, Introduksi Perjanjian Baru,  (Malang: Departemen 

Literatur YPPII, 1999), hlm. 169. 

 45 Ray C. Stedman, Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru (Jakarta: PT. Duta 

Harapan Dunia, 1997), 164. 
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 Keunikan kedua dari surat Efesus adalah Efesus dapat disebut sebagai 

kitab suci dalam hubungannya dengan kanonisasi Alkitab. Menurut 

ensiklopedia masa kini, kata kanon itu berasal dari bentuk latin dari bahasa 

Yunani kanon (Kanon) yang artinya adalah buluh yang pengertiannya adalah 

sebagai berikut ini: 

“Karena pemakaian buluh bermacam-macam bentuk pengukuran dan 

pengaturan, maka kanon menjadi sebuah mistar, garis yang 

digariskan, kolom yang dibatasi oleh garis dan oleh karenanya berarti 

bahwa daftar yang ditulis didalam kolom. Arti kanon yang 

sesungguhnya adalah daftar kitab-kitab yang diakui oleh gereja 

sebagai yang diilhamkan, yang menentukan bagi iman dan praktek 

hidup.”46 

 

 Sedangkan menurut W. Gary Crampton, pengertian kanon menjadi 

lebih spesifik lagi yaitu seperti yang dijelaskan berikut ini: 

“Kanon adalah sebagaimana adanya karena inspirasi yang obyektif, 

berotoritas dari Tuhan. Standartnya hanya inspirasi. Karena itu, 

kanonitas tidak bergantung kepada manusia atau gereja tetapi 

bergantung kepada Tuhan sendiri. Alkitab adalah kebenaran obyektif 

yang merupakan kanon tulisan suci.”47 

 

 Didalam buku Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, disana dituliskan 

tentang keberadaan surat-surat Efesus dengan penjelasan seperti berikut ini, 

yaitu: 

“Kedudukan kanon didalam gereja pada abad ketiga itu dirangkumkan 

dengan baik oleh Eusebius (EH 3:25). Ia membedakan antara kitab-

kitab yang diakui (Homologoumena), kitab-kitab yang diperdebatkan 

(Antilegomena), dan kitab-kitab yang palsu (notha). Yang ditempatkan 

pada golongan pertama yaitu: Keempat Injil, Kisah Para Rasul, Surat-

                                                           
 46 Nugroho Hananiel, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan (Malang: Penerbit 

Gandum Mas, 1994), 2094. 

 47 W. Gary Crampton, The Bible: God’s Word (Verbum Dei), Pen. R. BG. Steve 

Hendra (Surabaya: Momentum, 2000), 48-50. 
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surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes dan (menurut beberapa orang) 

wahyu.”48 

 

 

 Menurut peneliti, Tuhan Kristus Yesus memperkaya gereja dengan 

kemurahan dan rencanaNya yang terbaik bagi gereja sehingga disebut unik. 

 

 Analisa kata Hupotasso “Hupotasso” 

 Selanjutnya peneliti akan menganalisa kata “hupotasso” yang 

dijabarkan dalam beberapa teknik pendekatan yaitu pendekatan literal, 

pendekatan gramatikal, pendekatan kontekstual, pendekatan historis dan 

pendekatan teologis. Berikut kata “hupotasso” dilihat dari: 

 

  Pendekatan Literal 

 Paul Tan Lee menyatakan bahwa pendekatan literal adalah, “suatu 

bentuk pendekatan yang dilakukan kepada Alkitab dengan pengertian sebagai 

arti biasa yang menjelaskan arti semula dari si penulis dengan penggunaan 

normal dan biasa dari kata-kata dan bahasa.”49 Literal berarti menunjukkan 

makna sesungguhnya yang dimaksud oleh teks yang sedang diselidiki, lepas 

dari kontaminasi apapun. Literal juga sering disebut harfiah dimana 

beranggapan bahwa kata-kata Alkitab dalam arti nyatanya yang jelas itu dapat 

dipercaya.50 Artinya Allah bermaksud agar FirmanNya dapat dipahami oleh 

semua orang percaya, Alkitab menyampaikan semua yang Allah inginkan 

manusia ketahui dengan jelas. Pendekatan literal artinya mendefinisikan 

makna teks dengan tepat seperti yang dimaksud oleh penulisnya.51 

                                                           
 48 David H. Wheaton, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Jilid I, A-L (Jakarta: 

Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995), 504. 

 49 Paul Tan Lee, The Interpretation of Prophesy (Winona Lake Indiana: BMH 

Books, 1974), hlm. 29. 

 50 Kevin J. Conner dan Ken Malmin, Interpreting The Scritures, (Malang: Penerbit 

Gandum Mas, 2004), hlm. 33 

 51 Komisi Kitab Suci Kepausan, Penafsiran Alkitab dalam Gereja (Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius, 2011), hlm. 105 
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 Prinsip penafsiran literal adalah usaha untuk menemukan arti 

kata/frasa sesuai dengan arti sesungguhnya (normal) yang dipakai oleh 

penulis kepada masyarakat pada masa itu, jadi bahasa yang dipakai bukan 

bahasa ilmiah tetapi bahasa biasa.52 

 Akar kata hupotasso berasal dari kata kerja bahasa Yunani yaitu 

(tasso) yang berarti memerintah atau menetapkan. Dalam Perjanjian Baru 

kata ini memiliki arti “menempatkan diri dibawah”, “patuh kepada”, 

“tunduk” ditujukan untuk manusia, juga kepada Tuhan.53  

 Kata hupotasso dipakai 12 kali didalam Perjanjian Baru. Sebanyak 2 

kali dipakai untuk Allah (Yakobus 4:7; 1 Petrus 2:13), sebanyak 9 kali untuk 

manusia (efesus 5:22, ayat 24, kolose 3:18, titus 3:1, ibrani 13:17, 1 petrus 

2:18, 1 petrus 3:1, 1 petrus 3:5, 1 petrus 5:5). Rasul Paulus membicarakan 

hubungan suami istri. Hupotasso adalah sikap dari seorang istri yang tunduk 

terhadap suaminya yang ditujukan “sama seperti untuk Tuhan.”54 John F. 

Walvoord dan Roy B. Zuck juga mengatakan bahwa hupotasso tersebut 

berarti tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan.55 

 Berikutnya adalah beberapa terjemahan yang dikutip dari Alkitab 

Bahasa Yunani untuk kata hupotasso. KJV (King James Version) hupotasso 

mengandung arti: to arrange under, to subordinate 2) to subject, put in 

subjection 3) to subject one's self, obey 4) to submit to one's control 5) to yield 

to one's admonition or advice 6) to obey, be subject- menempatkan diri 

dibawah, menundukkan diri, patuh, menempatkan diri dibawah kendali 

(terhadap suami).56 Berada dibawah, tunduk, berada dalam ketundukan, 

tunduk kepada seorang yang lain, tunduk, patuh kepada kendali seseorang, 

patuh kepada nasehat seseorang. “To arrange under” artinya adalah untuk 

diatur dibawah, artinya adalah bahwa seorang istri sejatinya memiliki suatu 

                                                           
 52Saparman, Belajar Alkitab, (Yogyakarta: STII Press, 2007), hlm. 89.  

 53 Geofrey W. Bromiley, Theological Dictionary of The New Testament, (Stutgarrd 

Germany: Eermands Publishing Company, 1992), hlm. 1159 

 54 Kenneth L. Baker, Ekspositor’s Bible Commentary New Testament, (Zodervan: 

Grand Rapid Michigan, 1994), hlm. 777. 

 55 John F. Walvoord and Roy B. Zuck, The Bible Knowledge Commentary New 

Testament Edition, (USA: SP Publication, Inc, 1978), 640 

 56 Bible Works versi 7, kata arti kata “hupotasso” 
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posisi yang pasti dan jelas yaitu dibawah. Posisi dibawah berarti sebuah posisi 

dibawah suami dalam hal kepemimpinan, dalam hal otoritas, wewenang. 

Dalam hal hubungan suami istri, sebuah posisi memiliki hubungan penting 

yang menunjukkan posisi suami dan istri dalam rumah tangga Kristen. Dalam 

terjemahan Alkitab KJG (King James with Strong’s and Geneva Notes) 

menterjemahkan kata hupotasso menjadi “A short repetition of the end to 

which all things ought to be referred, to serve one another for God's sake.57 

 Jadi, kata hupotasso secara literal adalah menempatkan diri dibawah 

posisi dan otoritas suami.  

   

  Pendekatan Gramatikal 

 Analisa gramatikal merupakan analisa yang mejelaskan tentang 

analisis golongan kata berdasarkan petikan teks Alkitab, setiap kata yang 

dianalisa selalu dilihat berdasarkan kaitannya dengan ayat-ayat atau konteks 

yang melingkupinya.58  

 Pendekatan gramatikal dalam teks Efesus 5:22-33, terlebih dahulu 

perlu untuk mengetahui definisi dari kata gramatikal itu sendiri. Dari Kamus 

Bahasa Indonesia mengambil arti atau pengertian sesuai dengan atau menurut 

tata bahasa.59 Sama dengan apa yang dikemukakan oleh Saparman, bahwa 

penafsiran gramatikal merupakan merupakan sebuah penulisan yang pada 

waktu menulis menggunakan kata-kata yang disusun sedemikian rupa, 

sehingga satu dengan yang lain berhubungan secara tata-bahasa, agar tujuan 

dan maksud dari teks tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat60 

Hasan Susanto menyampaikan bahwa, tata bahasa dibutuhkan untuk 

menyampaikan berita dengan jelas dan akurat, karena tata bahasa berkaitan 

dengan kaidah tentang struktur gramatikal yang dipahami komunikator dan 

komunikan.61 

                                                           
 57 Dari software Bible Works 7, arti kata “hupotasso” 

 58 H.E Dana & Julius R. Mantey A, Manual Grammar of The Greek New 

Testament (Toronto: The Maemillan Company, 1957), 150. 

 59 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001) Versi Elektronik 

 60 Saparman, Ibid, Hlm. 96 

 61 Hasan Susanto, Hermeneutik, (Malang: Literatur SAAT, 2007), Hlm. 325 
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 Analisis berikut ini akan membahas secara gramatikal terhadap istilah 

“hupotasso” berikut ini: 

 Kata hupotasso muncul tiga puluh kali dalam Perjanjian Baru.62 

Geofrey W. Bromiley mendefinisikan kata u`pota,ssw yaitu ‘menundukkan 

diri’, ‘menempatkan diri’, ‘menaruh diri di tempat’, ‘menyerahkan diri’.63 

Sementara Bernard Lohse mendefinisikan tunduk sama dengan takluk.64 

Penyerahan diri seorang istri terhadap suami dalam hubungan suami istri 

melibatkan sikap rendah hati seorang istri. Penyerahan berarti memberi 

wewenang kepada suami untuk mengatur istri sesuai dengan kehendak suami. 

penyerahan itu merupakan sebuah gambaran dari pribadi Kristus Yesus yang 

menyerahkan kehendak pribadiNya kepada Allah Bapa di Sorga. Yesus 

menyerahkan diri kepada otoritas Bapa di Sorga untuk melaksanakan 

kehendakNya. Ketika seorang istri secara sukarela menempakan dirinya 

dibawah suami maka hal itu menunjukkan ketundukkannya kepada suami. 

 Kata u`pota,ssw adalah merupakan kata kerja yang berbentuk terus 

menerus, artinya dipraktekkan istri secara terus menerus, tanpa berhenti. 

Artinya tunduk seorang istri terhadap suami bukanlah tindakan yang hanya 

dilakukan sekali saja akan tetapi terus menerus. Merupakan sikap yang terus 

menerus ada diantara istri kepada suami mereka. Tunduk ini adalah bukan 

merupakan sebuah sikap secara sepihak akan tetapi merupakan sebuah posisi 

yang terhormat untuk para istri. Kata tunduk yang dipakai untuk istri terhadap 

suami juga merupakan kata yang sama yang dipakai para istri tunduk kepada 

Kristus. Ayat tersebut selanjutnya menyatakan kepada para istri bahwa 

tunduk adalah sikap yang baik, sebuah teladan yang baik. 

 Dari segi tata bahasa, jenis kata hupotasso tergolong pada kata kerja 

(verb). Berarti bahwa kata hupotasso adalah suatu perbuatan yang sungguh-

sungguh harus dikerjakan. Hupotasso yang berasal dari dua kata Yunani yaitu 

                                                           
 62 James E. Bordwine, The Pauline Doctrine Of Male Headship: The Apostles 

Versus Biblical Feminist (Oregon: Westminster Institute and Greenvile Seminary Press, 

1996), hlm. 218 

 63 Geofrey W. Bromiley, Theological Dictionary of The New Testament 

(Michigan: Grand Rapids,1985), 1156. 

 64 Bernard Lohse, Pengantar Sejarah Dogma Kristen: Dari Abad Pertama Sampai 

Masa Kini (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm. 206 



32 
 

kata hupo yang berarti ‘dibawah’ dan tasso yang berarti ‘untuk dipasang di 

tempat’ dengan kata lain, kata itu berarti mengatur sesuatu ditempat yang lain. 

Dalam konteks gramatika ini, hupotasso berbicara tentang tunduk pada 

otoritas orang lain. Paulus berkata kepada para istri untuk “bersedia 

menempatkan diri pada posisi dibawah suami sebagai kepala keluarga, berada 

dalam posisi sikap patuh.  Setelah diketahui arti gramatikal dari kata 

Tunduklah dalam surat Efesus 5:22-33 maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagai seorang istri harus senantiasa tunduk kepada suami. 

 

  Pendekatan Kontekstual 

 Pendekatan kontekstual bertujuan untuk melihat situasi atau 

keberadaan pada masa penulisan Efesus. Konteks menunjuk kalimat atau 

bagian yang berada disekitar teks yang ingin ditafsirkan, bahkan ini dapat 

juga menunjuk seluruh isi kitab atau keseluruhan Alkitab, sehingga konteks 

dapat dibagi menjadi konteks dekat dan konteks jauh.65 Konteks Kitab adalah 

sebuah konteks yang berguna untuk mengetahui atau mengidentifikasikan 

sebuah tujuan dari keseluruhan kitab tersebut. Walter C. Kaiser, Jr. dalam 

bukunya yang berjudul “Toward An Exegetical Theology” menuliskan, “The 

book context: At this should be possible to identify the overall purpose and 

plan and the book”66 artinya: Konteks Kitab: Pada poin ini adalah sangat 

mungkin untuk mengidentifikasikan tujuan dan rencana Kitab itu secara 

keseluruhan.67 Jadi, konteks adalah bagian-bagian sebelum dan sesudah teks 

yang dipelajari. Konteks bermakna lebih dari sekadar kejadian-kejadian yang 

terjadi di suatu tempat dan waktu.68 

 Konteks dekat Efesus pasal 5 diawali dengan kalimat, “Sebab itu 

jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah 

didalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan 

                                                           
 65 Hasan Susanto, Hermenutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab, (Malang: 

Literatur SAAT, 2002), hlm. 299. 

 66 Walter C. Kaiser, Jr. Toward An Exegetical Theology-Biblical Exegesis for 

Preaching and Teaching (Grand Rapids Michigan: Baker Book House, 1988), 77. 

 67 Ibid, 78. 

 68 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning (Bandung: Corwin Press, 

2007), hlm. 58 



33 
 

telah menyerahkan diriNya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang 

harum bagi Allah” ayat-ayat berikutnya secara spesifik menyebutkan 

perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. 

Pada ayat 21 dengan jelas disebutkan bahwa mereka harus…”rendahkanlah 

dirimu seorang kepada yang lain didalam takut akan Kristus.” Jadi, tunduk 

adalah merendahkan diri seorang kepada orang lain. 

 Kata hupotasso yang harus dilakukan oleh jemaat pada waktu itu 

harus tepat yaitu merendahkan diri seorang kepada yang lain. Kata hupotasso 

didalam seluruh surat Efesus memiliki arti yaitu merendahkan diri seorang 

kepada yang lain. 

 Konteks jauh untuk kata tunduk dalam Efesus 5:22-33 juga dapat 

dilihat didalam ibrani 11:1, yaitu “Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 

kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.” Menurut 

Alkitab terjemahan versi King James Version (KJV) menuliskan ibrani 11:1, 

“Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not 

seen. 

 Kata “dasar” didalam terjemahan LAI dan kata “Substance” didalam 

terjemahan Alkitab King James Version (KJV) menggunakan kata 

u`po,stasij hupostasis {hoop-os'-tas-is} yang memiliki arti yaitu: 1) a setting 

or placing under 1a) thing put under, substructure, foundation 2) that which 

has foundation, is firm 2a) that which has actual existence 2a1) a substance, 

real being 2b) the substantial quality, nature, of a person or thing 2c) the 

steadfastness of mind, firmness, courage, resolution 2c1) confidence, firm 

trust, assurance.69 Dalam bahasa Indonesia yaitu: 1) menempatkan diri 

dibawah, tempat, 1a) sesuatu yang diletakkan dibawah, bawah, dasar 2) yang 

memiliki dasar, yang kokoh 2a) suatu dasar yang nyata 2a1) dasar, nyata 2b) 

dasar kualitas, alami, seseorang atau barang 2c) ketenangan pikiran, 

kekokohan, keberanian dan keputusan 2c1) kebenaran yang kokoh, 

keyakinan. Secara umum hupostasis adalah sesuatu yang letaknya dibawah 

sesuatu yang ada, seperti realitas, substansi (hakekat); oleh karena itu 

merupakan dasar dari sesuatu, jaminan, garansi, keyakinan.70 
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 70 Data diambil dari internet pada www.sarapanpagi.org  
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 Kata menempatkan diri dibawah menunjuk kepada sikap dari orang 

percaya yang mengambil posisi untuk menempatkan diri dibawah, 

mengambil posisi dibawah, mengambil tempat dibawah. Artinya bahwa 

keputusan orang percaya untuk mengambil posisi, menempatkan diri dibawah 

adalah sebuah sikap, tindakan yang dikerjakan oleh orang percaya kepada 

Allah dalam hal mendasarkan imannya menjadi landasan bagi perjalanan 

kerohanian orang percaya kepada Allah. Ibrani 11:1 adalah menunjuk kepada 

semua orang percaya yang memiliki iman kepada Allah dan imannya itu 

adalah sebagai dasar pengikutannya kepada Allah. 

 jadi kata “Dasar” atau “hupostasis” dalam Ibrani 11:1 memiliki arti 

menempatkan diri dibawah yang ditujukan untuk orang percaya yang 

berpegang pada keyakinan iman sampai kepada kesudahannya.   

  

  Pendekatan Historis 

 Gordon D. Fee menjelaskan bahwa, “menganalisis sejarah adalah hal 

sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan memahami sejarah 

maka penelti akan dapat memahami keadaan ataupu situasi dimana peristiwa 

tersebut terjadi.71 Ketika hendak menyampaikan berita tentang ketundukan 

istri terhadap suami, Paulus menggunakan konsep hupotasso yang pada masa 

itu sudah familiar bagi orang-orang di Efesus, sudah diketahui dengan baik di 

kalangan jemaat di Efesus pada waktu itu, sehingga pesan Paulus mengenai 

hupotasso dapat dimengerti dengan baik oleh jemaat di Efesus. 

 John R.W Stot mengatakan didalam bukunya tentang keadaan kota 

Efesus pada waktu itu, yaitu: 

“Kota Efesus yang mula-mula adalah koloni Yunani. Kemudian 

dibawah kerajaan Romawi, Efesus menjadi ibukota propinsi Asia. Pada 

zaman Paulus, pelabuhan kota Efesus sangat sibuk dengan kapal-kapal, 

walalupun sekarang sudah lama tertimbun lumpur. Kota Efesus adalah 

pusat penyembahan kepada Dewi Artemis. Kuil dewi ini, yang telah 

dihancurkan pada abad ke 4 SM, sebelum zaman Paulus sudah dibangun 
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kembali dan diperhitungkan sebagai salah satu dari tujuh kekaguman di 

dunia kuno.”72 

 

 Didalam Kisah Para Rasul 19:24-28, disana dikatakan bahwa: 

“Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang 

membuat kuil-kuilan dewi Artemis dari perak. Usahanya itu 

mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya.  

Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain 

dalam perusahaan itu dan berkata: "Saudara-saudara, kamu tahu, bahwa 

kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini! Sekarang kamu sendiri 

melihat dan mendengar, bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi 

juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak 

orang dengan mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia 

bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita 

berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi 

besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis 

sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia 

yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu 

meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya: 

"Besarlah Artemis dewi orang Efesus!" 

 

 Jadi bisa dilihat bahwa kota Efesus adalah kota untuk para penyembah 

Dewi Artemis.  Kepercayaan terhadap tahayul di kota Efesus begitu kuat dan 

hal ini dibuktikan dengan sebagian besar penduduk di kota Efesus adalah 

tukang-tukang sihir dan hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan 

pembakaran kitab-kitab sihir yang bernilai sangat mahal.  

 Pdt. Dr. Samuel Benyamin Hakh mengungkapkan mengenai Dewi 

Artemis didalam tulisan di bukunya, yaitu: 

“Dewi Artemis adalah saudara perempuan dari dewa Apollo anak dari 

dewa Zeus. Dei Artemis adalah Dewi orang-orang Efesus. Bentuk 

patung  dewi Artemis dibangun dengan bentuk seorang perempuan yang 
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memiliki buah dada sangat banyak dan ada batu yang dibentuk sebagai 

tumpuan kaki dari dewi Artemis. Dewi Artemis juga disembah sebagai 

Dewi cinta birahi dan dewi kecantikan. Kuil pertama dibangun sekitar 

abad keenam SM, tetapi pembangunan kuil Dewi Artemis tersebut 

terhenti sebelum tahun 400 SM. Kuil ini kemudian dibakar pada tahun 

356 SM dan diganti dengan bangunan yang baru. Patung Dewi Artemis 

ini menjadi salah satu tujuan wisata dan menjadi satu dari keajaiban 

dunia dan dikunjungi oleh banyak peziarah.73 

 

 Melihat kondisi kota Efesus tersebut maka dapat dilihat bahwa di kota 

Efesus timbul adanya keinginan dari para wanita untuk memiliki persamaan 

hak dengan kaum laki-laki. Rasul Paulus mengecam tindakan atau keinginan 

dari para kaum wanita tersebut oleh karena itu Paulus menuliskan supaya istri 

tunduk kepada suami didalam segala hal.  Penjelasan keadaaan kota 

Efesus beserta dengan gambaran penduduk yang tinggal disana maka dapat 

disimpulkan bahwa surat Efesus 5:22-33 membahas tentang kehidupan suami 

istri pada masa kekaisaran Romawi dan merindukan supaya hubungan suami 

istri dapat melahirkan hubungan yang harmonis. Dalam suratnya rasul Paulus 

mengingatkan dan menasehatkan supaya istri hupotasso kepada suami sama 

seperti hupotasso kepada Allah sendiri. 

 Fakta historis tersebut merupakan alasan logis bagi pemilihan kata 

hupotasso untuk memberitakan tentang ketundukan seorang istri terhadap 

suami mereka. 

 

   Pendekatan Teologis 

 Tidak ada pertentangan didalam ajaran Alkitab, maka semestinya 

yang dapat ditemukan dalam pendekatan teologis adalah sifat komprehensif 

tersebut. Dasar pemikirannya adalah bahwa Alkitab adalah merupakan satu 

kesatuan.74 Kata tunduk dalam Alkitab mengacu kepada hupotasso.  
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 James Strong menegaskan bahwa kata hupotasso secara literal 

menunjuk kepada menundukkan diri kepada kuasa seseorang, merendahkan 

diri, membuat tidak berlaku, tidak bereputasi, menjadikan sia-sia.75 

 Gerhard Kittel dan Gerhard Friedrich, juga menegaskan bahwa kata 

hupotasso memiliki arti menundukkan diri, menjadi tunduk atau menjadi 

bawahan, tunduk.76 

 Pernyataan tersebut memiliki nilai yang sangat penting secara 

teologis. Dengan demikian dalam perspektif teologi yang komprehensif, 

antara Teologi Perjanjian Lama maupun Teologi Perjanjian Baru secara 

simetris sepakat dalam mengartikan kata “hupotasso” sebagai tunduk 

 

  Temuan Teologis 

 Berdasarkan pendekatan literal, historis, kontekstual, gramatikal dan 

teologis dari kata hupotasso mempunyai pengertian bahwa baik sebagai istri 

ataupun suami memiliki sikap yang “menempatkan posisi dibawah otoritas 

orang lain, istri menempatkan posisi dibawah suami sebagai kepala keluarga, 

suami menempatkan diri dibawah Kristus sebagai Kepala Gereja, sebuah 

sikap yang saling merendahkan diri seorang kepada yang lain, kepada otoritas 

yang lebih tinggi yaitu tunduk kepada Allah, menempatkan diri dibawah, di 

posisi bawah yang ditujukan untuk orang percaya yang berpegang pada 

keyakinan iman kepada Allah sampai kepada kesudahannya. Allah 

menentukan hupotasso untuk dikerjakan oleh orang percaya khususnya 

pasangan suami istri. Ketundukan terhadap otoritas yang lebih tinggi sangat 

ditekankan didalam surat Efesus. 

 Dalam surat Efesus, rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat bahwa 

tujuan mereka menjadi jemaat adalah supaya tunduk kepada Allah. pesan 

ketundukan disampaikan kepada jemaat di Efesus sebagai umat Allah harus 

tunduk kepada Allah. Lokasi atau tempat yang ditetapkan Tuhan untuk 

mereka tunduk adalah di rumah tangga mereka masing-masing. Rumah 
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tangga sebagai tempat mempraktikan sikap tunduk baik istri kepada suami, 

maupun suami kepada Tuhan. 

 

 

B. Pemahaman “Istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 

5:22-33 

 Di kota Efesus telah terjadi adanya kesalahan dalam praktek 

hubungan suami istri tentang konsep rumah tangga antara suami dan istri 

yang didalamnya tidak ada praktek ketundukan seorang istri kepada suami 

dan hal ini menjadi perhatian rasul Paulus dan ditekankan oleh Paulus untuk 

para istri di kota Efesus bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami 

mereka dalam segala sesuatu. Masalah ketundukan istri kepada suami di kota 

Efesus dimulai dari sebuah keadaan di kota Efesus yang menurut John  R. W 

Stot, mengatakan bahwa: 

“Pada waktu itu dalam masyarakat Yunani-Romawi kuno, hampir di 

semua negeri, para perempuan dianggap rendah oleh orang-orang 

Yahudi maupun oleh hukum yang berlaku bagi bangsa Yahudi 

mengenai status perempuan. Orang Yahudi sangat menganggap rendah 

perempuan. Dalam sebuah ibadah pagi, seorang laki-laki bersyukur 

bahwa Allah tidak membuatnya kafir, budak atau perempuan. Menurut 

Yahudi, perempuan bukan sebagai insan tetapi sebagai benda. Tanpa 

hak-hak sahih apapun. Suami memilikinya dan dapat memperlakukan 

semaunya. Dalam masyarakat Yunani lebih buruk lagi. Cara hidup 

masyarakat Yunani membuat mustahil suami istri menjadi sahabat. 

Laki-laki Yunani mengharapkan istrinya mengurus rumah tangganya 

dan menyantuni anak-anak sah mereka dan suami mencari kesenangan 

dan teman di tempat lain. Di masyarakat Yunani kehidupan keluarga 

dan rumah tangga hamper tidak ada dan kesetiaan didalam perkawinan 

tidak dikenal. Di Roma, pada zaman Paulus, masyarakat makin lama 

makin merosot. Zina menjadi hal biasa sehingga hubungan nikah 

hampir tidak dihormati.77  
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 “Tapi masih ada sisi lain dari zaman itu. Zaman itu ada gerakan-

gerakan tertentu yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar sama 

dengan hak laki-laki pada zaman yang berbeda-beda dan didaerah yang 

berbeda-beda timbul pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Hal ini 

kemudian memicu penyebab seorang istri tidak perlu tunduk kepada 

laki-laki yang adalah suami mereka karena antara perempuan dan laki-

laki memiliki hak yang sama. Masyarakat kota Efesus memuja “Ibu 

Akbar” di kuil Artemis. Itulah yang membuat kota dan daerah 

sekitarnya menjadi benteng hak-hak wanita. Kendati demikian, benar 

jika dikatakan bahwa dalam dunia kuno perempuan-perempuan 

ditindas. Emansipasi wanita belum mulai.78  

 

 Melihat keadaan seperti itu rasul Paulus menulis surat efesus ini untuk 

orang-orang di Efesus yang berisi ajaran-ajaran dan nasehat-nasehat yang 

baik yang didalamnya terdapat nasehat Paulus yang mengoreksi  sisi 

pernikahan mereka yaitu hubungan suami dan istri dan memberi nasehat 

untuk menjaga keindahan hubungan suami istri dan rumah tangga di kota 

Efesus. Oleh sebab itu secara khusus Paulus memberikan nasehatnya kepada 

pasangan suami istri di kota Efesus. Paulus memberikan nasehatnya yang 

pertama kepada para istri dengan mengungkapkan, “Hai istri, tunduklah 

kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 

 Artinya bahwa surat Efesus ini memberikan kesan bahwa rasul Paulus 

sedang menata para wanita supaya memiliki pemahaman dan praktik tunduk 

kepada suami. 

 Dari paparan diatas maka peneliti akan membahas tentang istri 

sebagai pelaksana tugas tunduk sesuai dengan konteks Efesus 5:22-33. 

  

 Istri sebagai pelaksana tugas tunduk Berdasarkan Efesus 5:22-24 
 Kata tugas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah 

pekerjaan yang menjadi tanggung-jawab seseorang; wajib dikerjakan atau 

yang ditentukan untuk dolakukan; pekerjaan yang dibebankan; sesuatu yang 

wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dikerjakan; suruhan perintah 
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untuk melakukan sesuatu; fungsi jabatan,79 sedangkan kata tunduk tunduk di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online mendeskripsikan dengan 

jelas bahwa tunduk adalah menghadapkan wajah ke bawah, condong kedepan 

dan kebawah, takluk, menyerah kalah, patuh, menurut aturan dan 

sebagainya.80  

 Ketika kata tunduk tersebut ditambah dengan awalan ‘ke’ dan akhiran 

‘an’ maka tunduk akan berubah menjadi ketundukan dan kata ketundukan 

tersebut memiliki arti yaitu ketaatan dan kepatuhan. Didalam kamus bahasa 

Inggris Oxford kata tunduk yaitu bend sebagai kata benda yang memiliki arti 

membungkukkan, menekukkan, melengkungkan, membengkok, 

membengkokkan, menekuk, membungkuk, melengkung.81 Artinya bahwa 

seorang istri mampu memiliki sikap tunduk kepada suami mereka.  

 Tunduk adalah kerendahan hati di dalam perbuatan, yaitu menurut 

kepada pimpinan Roh Kudus.82 Jikalau seorang istri tidak memiliki sikap 

ketundukan kepada suami, maka sama seperti sebuah bunyi alat musik yang 

sumbang suaranya dalam sebuah simfoni lagu.83 Artinya tanpa ketundukan 

akan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis. sikap tunduk istri 

terhadap suami adalah sebuah prinsip rohani.84 Allah menciptakan sebuah 

pernikahan antara suami dan istri untuk sama sama berjalan di dalam Kasih 

Allah.85 Hanya saja, sebuah perkawinan harus dijaga dengan baik oleh kedua 

belah pihak, yaitu antara suami dan istri.86  

                                                           
 79 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008), hlm. 

1492 

 80 Data diambil dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia online di 

http://kbbi.web.id/tunduk.html 

 81 Kamus Bahasa Inggris Oxford di situs www.babla.co.id, arti kata bend 
82 Jo Berry, Bila Kekasih Belum Percaya (Jakarta:  PT. BPK Gunung Mulia, 1985) 

47. 
83 A. Munthe, Firman Hidup 45 (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2008) 37. 

 84 Dr. Christhoper Wright, Living As The People Of God (England: InterVArsity 

Press, 1994), hlm. 113 
85 Dr. J.L C. H Abineno, Seksualitas dan Pendidikan Sexual (Jakarta: PT. BPK 

Gunung  Mulia, 2002 ) 30. 
86 Cecil G. Osborne, Seni Memahami Pasangan Anda (Jakarta: PT.  BPK Gunung 

Mulia, 2001) 32. 

http://www.babla.co.id/


41 
 

Sumber otoritas jelas ada pada Allah.87 Dialah yang merencanakan 

dan mengatur segala sesuatu, termasuk lembaga keluarga. Pengaturan yang 

diberikan-Nya sempurna dan harus kita laksanakan dalam kehidupan 

berkeluarga. Posisi Allah sebagai kepala dari Kristus tidak menjadikan 

Kristus lebih rendah atau lebih hina dari Allah.88 

 Mengapa keputusan istri untuk tunduk kepada suami dapat 

berdampak sedemikian besar dalam rumah tangga? Jawabannya adalah 

karena seorang istri berada dibawah otoritas dari suami sama seperti jemaat 

dibawah otoritas dari Allah sendiri. Sikap tunduk istri terhadap suami dilihat 

oleh Allah sebagai bagian dari ketaatannya kepada Allah karena 

melakukannya seperti untuk Tuhan.89 Istri bertanggung jawab secara spiritual 

di ruang lingkup hubungan suami istri dalam keluarganya. Istri menolong 

suaminya untuk melihat, memahami dan mendalami Firman Tuhan 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa istilah tunduk adalah seorang istri yang 

takluk, patuh dan taat kepada suami mereka, ini yang disebut istri yang 

tunduk. Tuhan menghendaki orang percaya memiliki roh penundukan 

diri.90Tentunya seorang istri harus mampu mempraktekkan sikap tunduk 

kepada suami mereka. 

 Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan ayat 22 

“Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan,” Efesus 5:22 

 Kata yang dipakai untuk memahami ayat ini adalah kata “Seperti”. 

Kata “seperti” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mengandung 

makna, “serupa dengan, sebagai, semacam, sama halnya dengan, tidak 

ubahnya, sebagaimana, sesuai dengan, menurut.”91 Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat bahwa tunduk adalah patuh, 
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menurut.”92 Sementara arti dari kata “seperti” dalam Kamus Bahasa 

Indonesia adalah serupa dengan, sebagai, sama halnya.93 Jadi sikap tunduk 

istri kepada suami adalah serupa dengan, sebagai atau sama halnya dengan 

tunduk kepada Tuhan sendiri. 

 Seorang Isteri harus patuh, tunduk dan menurut kepada suami. ini 

merupakan perintah Tuhan, wanita kristen menempatkan suaminya sebagai 

kepala rumah tangga, menurut Tim LaHaye “seorang Isteri kristen harus 

tunduk kepada suami, tetapi banyak penolakan yang dilakukan Isteri kristen 

untuk menerima sikap tunduk, menganggap bahwa mereka akan diperintah-

perintah oleh suaminya”94 

  “Tunduk bukan berarti bahwa seorang wanita tidak dapat 

memberikan pendapatnya dengan menyatakan kebenaran dan kenyataannya 

bahwa semakin Isteri tunduk semakin suaminya memimpin”95 kata “seperti 

untuk Tuhan” menunjukkan bahwa perbuatan tunduk kepada suami sebagai 

praktik tunduk yang kelihatan terhadap suami sekaligus tunduk kepada Tuhan 

yang tidak kelihatan sebagai Kepala dari suaminya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa, istri tunduk kepada suami yang 

kelihatan, yang ada disamping dirinya, yang selalu bersama-sama dengan istri 

adalah menggambarkan juga ketundukan kepada Allah yang tidak kelihatan. 

Istri yang mengasihi Allah yang tidak kelihatan bisa tunduk kepada Allah, 

maka istri bisa tunduk kepada suami yang kelihatan.96 

 

 Istri tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri 

ayat 23 

 “karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah 

kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.” Efesus 5:23 
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 Kata yang dipakai adalah kata “kepala”. Kepala dari istri adalah 

suami. Penunjukkan pria sebagai kepala dari istri adalah perwakilan dari 

Kristus sebagai mempelai Pria Sorga terhadap jemaat yang adalah tubuhNya. 

Kristus adalah Kepala dari jemaat yang adalah TubuhNya.97  

 Sebagai pemimpin dalam keluarga, Gregory W. Slayton 

mengungkapkan dengan jelas bahwa suami sebagai pemimpin: menempatkan 

prioritas keluarga yang utama, membawa perhatian keluarga kepada Bapa di 

Sorga.”98 Dengan kata lain suami adalah nahkoda utama dalam keluarga yang 

memimpin dan membawa istri dan anak anak kepada Bapa di Sorga. 

 Manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai manusia pertama 

disebut Adam. Adam manusia pertama, baru Hawa diciptakan selanjutnya. 

Urutan ini tidak bisa dihilangkan. Kejadian 2:7, “Ketika itulah Tuhan Allah 

membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup 

kedalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi mahluk yang hidup.” 

Didalam kejadian 2:22, “Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari 

manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada 

manusia itu.” Posisi itu semakin dipertegas lagi didalam 1 Timotius 2:13, 

“Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa.” 

 Suami adalah kepala dari istri. Ini merupakan sebuah penegasan yang 

sangat kuat terhadap rumah tangga Kristen bahwa sikap tunduk seorang istri 

hanya ditujukan kepada suaminya sebagai kepala yang menggambarkan 

hubungan yang lebih dalam lagi yaitu hubungan Kristus sebagai Kepala dan 

Jemaat-Nya sebagai tubuh-Nya. Ditegaskan bahwa, “Karena suami adalah 

kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang 

menyelamatkan tubuh." Alkitab tidak menekankan kekuasaan secara diktator, 

melainkan adanya kepemimpinan. Menjadi kepala keluarga tidak 

berhubungan dengan kelemahan atau kekuatan. Kepala keluarga adalah 

kedudukan pelayanan yang khusus supaya suatu pernikahan boleh 

berkembang dan bertumbuh. Suami memberikan contoh kepada istrinya 

untuk tunduk kepada Allah sehingga memberikan teladan kepada istri supaya 
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istri juga tunduk kepada suami, sebab landasan utama dari orang percaya 

untuk mampu tunduk adalah ketika orang percaya tersebut tunduk kepada 

Allah.99 

 Jadi dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa istri harus tunduk kepada 

suami sebab suami adalah seorang pemimpin yang memimpin, sebagai 

seorang kepala yang mengepalai keluarga dan membawa rumah tangga 

menuju kepada kebaikan.  

 

                     Istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus 

ayat 24 

 “Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian 

jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5:24 

             Kata yang dipakai untuk memahami ayat ini adalah kata “jemaat 

tunduk kepada Kristus.” Siapakah jemaat? Jemaat menurut Kamus Bahasa 

Indonesia adalah sehimpunan umat, Jemaah.100 Mereka ini adalah orang-

orang yang sudah menjadi milik Kristus untuk diselamatkan. Jemaat masa 

kini adalah suami-istri, anak-anak. hamba, tuan, semua orang yang percaya 

kepada Kristus. Mereka adalah jemaat Tuhan. Mereka juga harus punya sifat 

tunduk kepada Tuhan. Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat di Efesus 

tentang hubungan Kristus dengan jemaat dengan menggambarkan hubungan 

suami dengan istri. Kalau Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh, 

maka otomatis kepala berkuasa atas jemaat, sama-halnya dalam keluarga, 

suami adalah kepala dari istri, maka kepala keluarga yang adalah suami 

berkuasa atas istri dan anggota keluarga yang lain. 

 Anggota keluarga terdiri dari suami istri dan anak-anak. Keluarga 

yang berbahagia adalah keluarga yang tunduk kepada Allah. anak-anak 

tunduk kepada orang tua. Istri tunduk kepada suami. Suami tunduk kepada 

Allah. suami istri dan anak-anak tunduk kepada Allah sebagai jemaat-jemaat 

Allah. Ketundukan bukan hanya untuk istri kepada suami tetapi juga anak-

anak kepada orang tua mereka. Anak-anak yang tidak dididik orang tua 
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tentang pemahaman tunduk ini maka akan suami istri akan menghasilkan 

anak-anak yang tidak terdidik dengan ajaran Firman Tuhan.  

 Firman Tuhan dalam Amsal 22:6, “Didiklah orang muda menurut 

jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan 

menyimpang daripada jalan itu.”   

 Amsal 29:17, “didiklah anakmu, maka ia akan memberikan 

ketentraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu.” Dan 

didalam Efesus 6:4, “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah 

didalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka didalam ajaran dan 

nasihat Tuhan.” Salah satu didikan orang tua kepada anak-anak mereka 

adalah mendidik untuk tunduk kepada orang tua dan kepada Allah.  

 Orang tua memiliki kuasa untuk mendidik anak-anak mereka.101 

Anak-anak yang kurang mendapatkan didikan dari orang tua akan tumbuh 

menjadi anak-anak yang egois dan suka memberontak terhadap perintah dan 

didikan orang tua.102 Anak-anak harus mendapatkan disiplin dari orang tua 

supaya mereka tunduk kepada orang tua untuk masa depan mereka.103 Tidak 

perlu dengan ancaman, tetapi dengan kasih.104 Orang tua harus membina 

hubungan yang dekat dengan anak.105 Kedekatan anak dengan orang tua akan 

memudahkan anak-anak menuruti perintah orang tua.106 Kemudian orang tua 

harus peka terhadap kebutuhan anak.107 Orang tua memiliki tugas untuk 

mendidik anak-anak mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang patuh 
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terhadap orang tua, sebab jika anak-anak tidak patuh terhadap didikan orang 

tua maka mereka akan menjadi anak-anak gampang, anak-anak yang tidak 

terdidik. Dalam Ibrani 12:8, “tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang 

harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak 

gampang.”  

 Pada fase pertumbuhan seorang anak dalam lingkungan keluarga, 

anak-anak mulai melihat teladan dari orang tua mereka.108 Mereka melihat 

orang tua yang mengasihi Tuhan. Mereka melihat ibu mereka tunduk kepada 

ayah. Mereka melihat ayah mereka tunduk kepada Allah. mereka melihat 

orang tua mereka tunduk kepada perintah Firman Tuhan. Anak-anak melihat 

teladan tersebut dan ketika dinasehati untuk tunduk kepada orang tua maka 

anak-anak tidak akan mengalami masalah dengan ketundukan itu. Orang tua 

adalah model bagi anak-anak untuk bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Orang 

tua harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka.109 

 Firman Tuhan didalam kolose 3:23, “apapun juga yang kamu perbuat, 

perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk 

manusia.” Dengan berdoa maka akan ada pertolongan dari Tuhan.110 

Ketundukan adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang percaya. 

Mengembangkan sikap tunduk membutuhkan komitmen.111 Tuhan mampu 

memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk mempraktekkan 

ketundukan baik kepada manusia maupun terlebih kepada Allah. 

 Hamba-hamba juga adalah jemaat Tuhan yang juga harus punya sikap 

tunduk kepada atasan mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan seorang hamba 

untuk bekerja, maka hamba itu harus bekerja dengan sebaik-baiknya.112 Tidak 

semua atasan memiliki karakter sesuai keinginan bawahan. Bahkan sebagian 
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karyawan/bawahan mempunyai atasan yang “sulit”. Bawahan atau karyawan 

yang bekerja didalam instansi apapun di dunia ini harus tunduk kepada 

pimpinan mereka, apalagi bila atasan adalah orang percaya, maka para hamba 

harus bekerja dengan sungguh-sungguh.113 Tuhan sangat berkenan apabila 

para hamba memiliki sikap tunduk, sikap yang baik, bahkan terhadap 

pimpinan yang mungkin “sulit” sekalipun tetapi hamba mampu menunjukkan 

karakter yang baik terhadap pimpinan seperti karakter Tuhan Yesus.114 Para 

hamba diharuskan untuk bersikap yang baik terhadap atasan mereka dengan 

takut dan gentar dan juga dengan tulus hati, sama seperti berbuat untuk 

Kristus.115 Para hamba harus bekerja dan tunduk kepada pimpinan seperti 

mereka melakukannya untuk Tuhan.116 Tidak boleh melawan, membicarakan 

kelemahan dan kekurangan pimpinan serta meremehkannya.117 

 Jadi dapat disimpulkan untuk memahami ayat ini bahwa sikap tunduk 

bukan hanya dilakukan oleh istri kepada suami saja akan tetapi jemaat yaitu 

anak-anak kepada orang tua, hamba kepada tuannya, juga tunduk kepada 

Kristus dalam segala sesuatu. 

             

 Suami sebagai kepala memiliki tubuh yaitu istri berdasarkan 

Efesus 5:23 

  Suami mengasihi istri ayat 25 

 “hai suami, kasihilah istrimu…” 

 Untuk ayat ini dapat dipahami dari kata “kasihilah”. Suami hendaknya 

mengasihi istrinya seperti suami melihat Kristus mengasihi gereja-Nya. 

Dihadapan Allah, suami sama dengan istri. Peran suami berpusat pada 

tanggung jawab, dan menyediakan kebutuhan istrinya. Suami harus 

                                                           
 113 Supardi Lee Noval Ramis, ½ Karyawan ½ Bos (Jakarta: Tangga Pustaka, 
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memberikan kepada istrinya perhatian yang sama seperti kepada tubuhnya 

sendiri. Hal ini termasuk menyediakan materi, makan dan kebahagiaan pada 

sang istri. Istri adalah seorang penolong yang diciptakan Allah untuk 

menolong suami oleh sebab itu suami harus mengasihi istrinya. Suami yang 

mengasihi istri menempatkan istri sebagai penolong dan tidak disamakan 

dengan posisi seorang pembantu rumah tangga yang diperlakukan menurut 

kehendak dan kesewenang-wenangan.118 Peranan suami di dalam keluarga 

yaitu mengasihi istri, seperti Kristus telah mengasihi gerejanya dan telah 

menyerahkan diriNya sendiri untuk gerejanya. “Sebab tidak pernah orang 

membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama 

seperti Kristus terhadap jemaat.”  Untuk memahami ayat ini dapat dilihat 

dari kata “membenci tubuhnya sendiri”. Tidak ada seorangpun yang 

membenci tubuhnya sendiri. Suami memperlakukan istri dengan merawatnya 

dan mengasuhnya dari dasar cinta seperti suami cinta terhadap tubuhnya 

sendiri. Ketika laki-laki dan perempuan memasuki pernikahan maka posisi 

suami “melekat” kepada istrinya.119 Artinya adalah apa yang dirasakan istri 

dapat dirasakan oleh suami, begitupun sebaliknya.  

 Dengan kasih sebagai dasar dari hubungan suami istri akan membawa 

pernikahan dengan istri sebagai persembahan yang suci dan tanpa cacat untuk 

Tuhan, melalui ajaran FirmanNya. Akibat dari tanggung jawab ini suami 

tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Seperti Kristus datang ke dunia untuk 

berkorban bagi manusia, tidak untuk kepentinganNya sendiri. Tidak ada hal 

yang sepele yang tidak diperhatikan oleh suami dalam mengasihi istrinya.120 

 Jadi melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kasih 

memegang peranan yang sangat penting di dalam keluarga. Firman Tuhan 

memberikan peran kepada suami, agar mengasihi istri seperti Kristus 

mengasihi gerejaNya. 
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 Suami diingatkan bahwa hubungan suami istri adalah 

hubungan Kristus dan jemaat ayat 32 

 “Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat.” 

 Ayat ini dapat dipahami dengan kata “rahasia ini besar”. Artinya 

bahwa Tuhan ingin menyampaikan hal yang benar-benar penting. Disebut 

besar sebab tidak ada hal lain yang bisa menggambarkan atau mewakili 

hubungan suami istri yang sama dengan hubungan Kristus dengan 

jemaatNya.  

 Dalam ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa hubungan suami istri 

disebut sebagai sebuah rahasia yang besar. Disebut rahasia sebab kesatuan 

suami istri didalamnya ada kesatuan antara jemaat dan Kristus Yesus sendiri. 

Kristus berhubungan dengan gerejaNya yang adalah satu. Sama seperti kepala 

tidak dapat terpisahkan dari tubuh, Kristus tidak dapat dipisahkan dari 

GerejaNya. Yesus dan GerejaNya adalah satu kesatuan. 

 

C. Praktik “Istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33 

 Kristus sebagai teladan ayat 25 

 Arti dari praktik menurut kamus Bahasa Indonesia Online adalah: 

“Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: pelaksanaan, 

pekerjaan, perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); 

pelaksanaan kegiatan.121 

 Dibawah ini, peneliti akan memaparkan sub variabel dari praktik “Istri 

tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33: 

 

  Mengasihi jemaatNya ayat 25 

 “…mengasihi jemaatNya.” 

 Untuk memahami ayat ini pada kata “mengasihi jemaatNya”. Yesus 

sangat mengasihi jemaatNya bahkan sampai dibuktikan di kayu salib sebagai 

bukti Dia sungguh-sungguh mengasihi jemaatNya. Tunduknya seorang istri 

terhadap suami adalah merupakan respon alami terhadap kepemimpinan 

suami dalam kasih. Ketika suami mengasihi isterinya, sebagaimana Kristus 
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mengasihi gereja, maka istri tunduk merupakan respon alami dari isteri 

kepada suaminya. Sikap tunduk dalam Alkitab sebagai sikap di antara dua 

orang-percaya yang dipenuhi Roh dan saling tunduk satu dengan yang lain 

dan kepada Allah. Tunduk merupakan jalan dua arah. Ketika isteri dikasihi 

sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, istri mempraktikkan tunduk 

tidaklah sulit. 

 Allah memiliki otoritas utnuk merencanakan dan mengatur segala 

sesuatu termasuk lembaga keluarga. Ini berarti bahwa Kristus adalah 

pengarah, pengatur dan penguasa atas orang-orang percaya.122 Sumber 

otoritas jelas ada pada Allah sendiri.123 Pengaturan yang dikerjakan Allah 

sempurna dalam keluarga.124 Ketundukan adalah bagian dari pengaturan 

Allah atas keluarga.  

 Jadi dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa Kristus Yesus mengasihi 

jemaatNya dan memberi teladan kepada suami untuk mengasihi istri dengan 

sungguh-sungguh seperti Kristus sudah mengasihi suami dengan sungguh-

sungguh. 

  Menyerahkan DiriNya baginya ayat 25 

 " ..menyerahkan diri-Nya baginya" (Efesus 5:25). 

 Untuk memahami ayat ini yaitu pada kata “telah menyerahkan 

diriNya.” Ini adalah praktik yang sudah dilakukan Yesus. CintaNya kepada 

seluruh umat manusia terutama secara khusus kepada suami istri membuat 

Yesus rela menyerahkan diriNya bagaikan suami yang sangat mengasihi 

isterinya. Dalam cerita Perjanjian Lama yaitu perbuatan ratu Ester yang 

sangat mengasihi bangsanya sehingga ia rela mengorbankan dirinya. Yesus 

dengan rela menyerahkan dirinya, bukan dengan terpaksa, tapi dengan 

kerelaan karena cintaNya. “Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripada-

Ku, Aku menyerahkannya atas kemauan sendiri,” Yohanes 10:18a 

(terjemahan BIS).  
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 Yesus menyerahkan nyawaNya atas kemauanNya sendiri karena 

cintaNya pada manusia. Dalam Terjemahan Lama dikatakan "tetapi Aku ini 

menyerahkan dengan rela hati-Ku." Cinta suami kepada istri bukan terpaksa 

tapi dengan kerelaan hati. Itu sebabnya istri tunduk kepada suami dan suami 

mengasihi istri karena cinta kepadaNya.  

 Allah menciptakan pernikahan untuk sama-sama berjalan dalam 

Kasih Allah.125 Pernikahan harus dijaga dengan serius.126 Keseriusan terbukti 

ketika Kristus Yesus menyerahkan diriNya untuk jemaatNya, demikian juga 

suami harus menyerahkan diri untuk istrinya. 

 Jadi dapat disimpulkan untuk memahami ayat ini bahwa kasih itu 

memberi, menyerahkan diri, berkorban, sama seperti Kristus berkorban untuk 

jemaatNya. Mengasihi istri terwujud dalam tindakan suami yang memberi, 

menyerahkan diri, berkorban untuk kepentingan dan kebahagiaan istri. 

 

  Kristus sebagai Penyelamat ayat 26-27 

  Menyucikan jemaatNya ayat 26 

 "Sama seperti Kristus telah menyucikan diriNya untuk gerejaNya"; 

 Untuk memahami ayat ini dapat dilihat pada kata “menyucikan diri”.  

Suami yang baik adalah suami yang “menyucikan dirinya” dan setia hanya 

kepada istrinya. Tidak melakukan perbuatan dosa dengan mencemarkan diri 

dengan berselingkuh. Suami yang baik adalah suami yang mempunyai satu 

orang isteri dalam hidupnya. Ayat 26 menggambarkan betapa dalam makna 

yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Jika suami istri menyadari bahwa 

kepemilikan tubuh mereka bukan milik mereka sendiri maka serta-merta 

mereka akan sadar untuk menjaga tubuh. Suami tidak akan sembarang 

merusak tubuh. Suami tidak akan tidur dengan siapapun selain pasangan sah. 

Suami akan menjaga tubuh agar bugar dan sehat demi pasangan. Mereka tidak 

memakan makanan yang sembarangan dan mencemari tubuh dengan obat-

obatan, rokok, minuman keras ataupun lainnya. Selain itu suami istri akan 
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tertantang oleh pernyataan ayat 26 bahwa Yesus menguduskan diriNya untuk 

gerejaNya; maka sebagai suami akan menguduskan tubuh untuk istri. Para 

suami akan termotivasi untuk lebih dekat kepada TUHAN dan hal-hal yang 

sifatnya rohani sebagai bentuk menjaga diri sendiri. 

 Allah memanggil laki-laki dan perempuan untuk merdeka. Merdeka 

artinya terlepas dari ikatan dosa. Merdeka untuk memilih perbuatan yang 

baik. Bernhard Lohse mengungkapkan bahwa: 

“Allah memanggil mereka (Orang-orang bukan Yahudi) suoaya hidup 

dalam kemerdekaan yang sesungguhnya dan tidak lagi hidup sama 

seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah karena telah ternyata 

benar bahwa ada orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan 

dalam Tuhan untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga hal tersebut 

menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar mereka dan akhirnya 

menjadi kesaksian yang tidak baik.”127 

 

 “…..Kristus menguduskan jemaatNya.” Kata kunci untuk memahami 

ayat ini adalah pada kata “Kristus menguduskan jemaatNya.” Pernikahan 

Kristiani memiliki nilai yang berbeda dengan pernikahan duniawi. Dunia 

tidak menganggap serius pernikahan. Mereka dengan mudah berganti-ganti 

pasangan, bercerai, dan tidak mau mengusahakan suatu pernikahan yang 

langgeng dan bertahan lama. Pernikahan adalah sebuah proses, proses 

pengudusan. Suami atau istri adalah orang yang kudus dan sempurna di 

mataNya. Sebuah proses yang tidak mudah, membutuhkan kebesaran hati, 

ketaatan dan kesetiaan menjalaninya. Arti kekudusan adalah “terpisah bagi 

Tuhan atau berlaku seperti mereka yang terpisah, terpisah artinya “berpisah, 

meninggalkan, pergi ke arah yang berlawanan, tidak berhubungan lagi, 

berhenti berhubungan dengan, terpisah dari.” 

 Dari 1 Petrus 1:15, “tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam 

seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.” 

Dalam pernikahan Kristen, Allah memanggil suami istri menguduskan setiap 
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pasangan untuk menjadi kudus dalam seluruh kehidupan, karena Allah yang 

memanggil mereka adalah kudus. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesucian dalam pernikahan sangat 

penting. Allah itu kudus, suci sehingga Allah mengingkan pernikahan orang 

kriten diwarnai dengan kekudusan dan kesucian. 

 

  memandikanNya dengan air dan Firman ayat 26 

 “……memandikannya dengan air dan Firman.” 

 Untuk memahami ayat ini pada kata “memandikannya dengan air dan 

Firman”. Kata memandikan adalah bentuk kata kerja yang berarti, “membuat 

bersih, atau menyucikan dari segala kekotoran.” Sarana yang dipakai adalah 

dengan “Air dan Firman”. Dalam Alkitab, konsep tentang “memandikan” 

menunjuk kepada baptisan air. Dalam matius 3:13, “maka datanglah Yesus 

dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.” Dalam Kis. 

8:36-40, “Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat 

yang ada air. Lalu kata sida-sida itu: "Lihat, di situ ada air; apakah 

halangannya, jika aku dibaptis?"  (Sahut Filipus: "Jika tuan percaya dengan 

segenap hati, boleh." Jawabnya: "Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah 

Anak Allah.")  Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan 

keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus 

membaptis dia.  Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba 

melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan 

perjalanannya dengan sukacita.  Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia 

berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia 

tiba di Kaisarea.” Baptisan air adalah lambang bahwa seseorang telah mati 

dari jalan hidup sebelumnya dan memulai kehidupan yang baru sebagai orang 

Kristen yang berbakti kepada Allah.128 Dalam Matius 28:19-20 Yesus 

mengajarkan bahwa murid-muridNya harus dibaptis, Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 

dan Anak dan Roh Kudus,  dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 

yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tujuan dari baptisan adalah supaya 
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orang percaya mendapatkan hati nurani yang bersih karena beriman akan 

Korban tebusan Yesus Kristus (1 Petrus 3:21). 

 Dalam perjalanan kekristenan, suami istri perlu sekali untuk semakin 

mendalam didalam pengenalan akan Firman Tuhan. Semakin mengenal Allah 

dalam FirmanNya. Dari Firman Tuhan itu juga akan menyucikan hidup 

manusia yang tidak sempurna dihadapan Allah. suami istri perlu setia dalam 

ibadah. Dari ibadah tersebut suami istri akan belajar mendengar Firman 

Tuhan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, 

hubungan nikah, cara mendidik anak-anak, hubungan dengan masyarakat dan 

hubungannya dengan Tuhan.  

 Jadi dapat disimpulkan untuk memahami ayat ini bahwa Allah 

sanggup memandikan jemaat yang adalah orang percaya yaitu termasuk 

didalamnya suami istri dengan air sebagai symbol dari baptisan dan Firman 

Tuhan yang mengubah hidup orang percaya untuk memiliki hidup yang baru. 

     

  Menempatkan jemaat kudus dihadapanNya ayat 27 

 “….menempatkan jemaat kudus dihadapanNya.”  

 Untuk memahami ayat ini terletak pada kata “Kudus di hadapanNya.” 

Ada ayat lain dalam 1 Korintus 5:11 berkata, “Tetapi yang kutuliskan kepada 

kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun 

menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, 

pemfitnah, pemabuk atau penipu.” Didalam 2 Korintus 6:14-17, “Janganlah 

kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang 

tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan 

kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 

Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian 

bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah 

hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang 

hidup menurut firman Allah ini: Aku akan diam bersama-sama dengan 

mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah 

mereka, dan mereka akan menjadi umatKu. Sebab itu: Keluarlah kamu dari 

antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, Firman Tuhan.” 
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 Arti kata kudus menurut Kamus Bahasa Indonesia Online: suci, 

murni.129 Emile Durkheim berpendapat bahwa hal-hal yang kudus adalah hal-

hal yang dilindungi dan disendirikan oleh larangan-larangan, hal-hal yang 

dikenai larangan-larangan itu dan harus jauh dari yang pertama.130 Yang 

“Kudus” dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang sakral. Manusia menjadi 

sadar akan keberadaan yang sakral karena memanifestasikan atau 

menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang berbeda.131 Dalam pengertian 

yang lebih luas, Mariasusai menjelaskan bahwa, 

 “Kudus adalah sesuatu yang terlindungi dari pelanggaran, 

pengacauan dan pencemaraan. Yang kudus adalah sesuatu yang 

dihormati, dimuliakan dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini 

pengertian tentang yang kudus tidak hanya terbatas pada agama, maka 

banyak objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan, tindakan-

tindakan maupun tempat dapat dianggap sebagai kudus.132 Jadi secara 

umum kekudusan adalah kehidupan yang jauh dari pelanggaran-

pelanggaran, kekacauan dan pencemaran dari noda-noda kekotoran. 

Dalam bahasa Ibrani kata Kudus disebut dengan kata ׇקּנׁש. Qados 

menyangkut tentang pribadi yang kudus, pikiran, tempat atau waktu 

yang diabdikan kepada Tuhan.133 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa kekudusan adalah menunjuk kepada 

Allah sendiri. Allah itu kudus, sehingga suami istri juga harus kudus. 

  

 Keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia

 Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa Tengah 
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 Berdasarkan Efesus 5:22-33 

 Rumah tangga Kristen seharusnya adalah rumah tangga yang 

harmonis. Harmonis bukan berarti tidak ada permasalahan. Hidup itu 

diwarnai dengan gelombang pasang surut permasalahan yang datang silih 

berganti,134 tetapi memiliki keluarga yang harmonis tentu menjadi idaman 

bagi setiap rumah tangga kristen. Sangat menyenangkan bila melihat 

pasangan suami istri penuh dengan kasih dan cinta dalam keharmonisan 

rumah tangga yang indah.135 Untuk mencapai keharmonisan rumah tangga 

dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh serta komitmen dari pasangan 

suami istri untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing sesuai 

dengan kebenaran Firman TUHAN, sebab hanya Firman Tuhan satu-satunya 

standar yang harus dimilki untuk mencapai keluarga yang harmonis dan 

bahagia.  

 Berikut ini, beberapa ciri keharmonisan rumah tangga Kristen 

berdasarkan Efesus 5:22-33: 

 

 Istri memiliki sikap hormat terhadap suami berdasarkan  

 ayat 31-33 

  Suami istri adalah satu daging ayat 31 

 “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 

bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging” 

Efesus 5:31. 

 Kata yang dipakai untuk menegaskan ayat 31 adalah kata “satu 

daging”. Perlu diingat bahwa bersatu didalam pernikahan adalah suatu 

proses.136  Suami istri akan memasuki masa yang disebut masa penyesuaian, 

masing-masing harus mengetahui hal ini.137 Prinsip satu daging ini menunjuk 
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kepada hubungan suami istri yang “satu”. Walaupun suami istri berasal dari 

latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tetap mereka adalah satu. Mereka 

kemudian meresmikan ikatan cinta mereka dalam sebuah lembaga yang 

agung, yaitu pernikahan.138 Dihadapan Allah, laki-laki dan perempuan setara, 

yang mana keduanya sama-sama menyandang Gambar Allah. Suami istri 

adalah mulia, berbeda dengan binatang.  

 Laki-laki dan perempuan yang dipersatukan Allah dalam pernikahan 

bukan lagi dua tetapi satu daging (Mat 19:6; Mark 10:9). Dua orang yang 

berbeda menjadi “satu daging”. Persatuan antara pria dan wanita membuat 

manusia menjadi lengkap.139 Mereka berdua dipersatukan dalam pernikahan 

dan diberkati Allah. pernikahan adalah sebuah penyatuan menjadi satu daging 

bukan sebagai hubungan untung dan rugi.140 Satu daging dalam pengambilan 

keputusan keluarga, sebab banyak keputusan dalam kehidupan sehari-hari 

tidak dibuat oleh individu tetapi oleh kelompok.141 

            Suami istri memahami kata “satu daging” demi kebahagian keluarga. 

Seperti Dick Mills mengemukakan bahwa: 

Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka akan dapat 

menanggung sama-sama beban yang dihadapinya. Karena kalau 

mereka jatuh yang seorang dapat menghibur yang lainnya, dimana 

Allah bermaksud agar suami Isteri menemukan suatu dimensi 

kelengkapan besar di dalam diri mereka.142 

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa satu daging berarti satu, bahwa isteri di 

dalam suami dan suami di dalam Isteri. Kemanapun masing-masing pergi, 

mereka membawa pasangannya itu di dalam dirinya, dimanapun ia tinggal 

                                                           
 138 Steve & Mary Prokopchak, Called Together (Yogyakarta: Penerbit Andi, 

2011), hlm. 117 

 139 Karol Ladd, The Power of A Positif Mom : Kekuatan Ibu yang Positif (Batam: 

Interaksara, 2003), hlm. 199 

 140 Dr. Michael S. Broder, Dapatkah Hubungan Anda Diselamatkan? (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2002), hlm. 63 

 141 Rita L. Atkinson, dkk, Pengantar Psikologi Jilid Dua (Jakarta: Interaksara 

Publisher, 2010), hlm. 653. 

 142 Dick Mills, Cara Meraih Pemikahan Bahagia, (Jakarta : Yayasan Pekabaran 

Injil, 1993), hal 3    
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untuk sementara waktu maka pasangannya ia bawa dalam dirinya. Merasakan 

bahwa pasangannya berada di dalam dia, maka dia akan berlaku setia dan tak 

suka menghianati kesatuan mereka, maka dia akan dimotivasi untuk 

menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya demi terpenuhinya kebutuhan 

keluarga sehari-hari.  

             

  Istri menghormati hubungan antara Kristus dan jemaat 

  Sebagai sebuah rahasia besar dari Kristus ayat 32 

 “Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat.” Efesus 5:32 

 Kata kunci untuk memahami ayat 32 ini adalah kata “hubungan 

Kristus dan jemaat”. Arti kata “hubungan’ dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah, “keadaan berhubungan.”143 Jadi, bahwa Kristus dan jemaat 

ada dalam keadaan berhubungan secara rohani. Hubungan Kristus dan jemaat 

tidak dapat dipisahkan dengan apapun juga. dalam Roma 8:35, “Siapakah 

yang akan memisahkan kita dari Kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan 

atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau 

pedang.” 

 Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat kuat, yang 

dipersatukan oleh Allah sendiri. Matius 19:6, “Demikianlah mereka bukan 

lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak 

boleh diceraikan manusia.” 

 Tidak boleh ada manusia siapapun yang boleh menceraikan hubungan 

suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh ada perceraian. 

Tidak boleh ada pemisahan. Sama seperti orang percaya tidak dapat berpisah 

dengan Kristus. 

 Jadi dapat disimpulkan untuk memahami ayat ini bahwa hubungan 

suami istri adalah hubungan yang kuat. Kekuatan hubungan suami istri 

tersebut sama dengan kekuatan hubungan antara Kristus dan jemaatNya. 

 

 Suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri  

 ayat 28-33 

                                                           
 143 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibid, 508 
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  Mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri ayat 28 

 “Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti 

tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.” 

Efesus 5:28. 

 Kata kunci yang dipakai untuk memahami ayat ini adalah “sama 

seperti” tidak ada yang boleh merendahkan atau mempermainkan 

pernikahan.144 Alkitab berkata bahwa setiap orang harus menghargai 

pernikahan yang dibentuk oleh Allah sendiri.  

 Suami mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri, 

artinya memperlakukan istri sebagaimana memperlakukan tubuhnya sendiri. 

Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun. Jika masih ada kekerasan 

secara fisik maka suami harus berdoa memohon kepada Tuhan untuk 

mengubahkan, sebab Larry Keefaiver mengatakan bahwa, “doa adalah alat 

yang paling efektif untuk menyembuhkan.145 Doa menyembuhkan sifat suami 

yang suka kekerasan. Kekerasan kepada istri akan diubahkan Tuhan menjadi 

pribadi yang menyayangi istri. 

 Istri adalah sama seperti tubuhnya sendiri berarti tubuh istri adalah 

juga tubuh suami. jika tubuh istri sakit maka tubuh suami juga akan sakit. 

Sama-sama bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Manusia 

adalah ciptaan Tuhan.146 Suami istri adalah ciptaan Tuhan dan dipersatukan 

dalam pernikahan dan sama sama bisa merasakan sakit jika disakiti.  

 Jadi dapat disimpulkan untuk memahami ayat ini bahwa suami harus 

mengasihi istrinya seperti suamimengasihi tubuhnya. Mengasihi kekurangan 

maupun kelebihan dari istri, tidak merendahkan kelemahan istri tetapi 

mengasihi istri sama seperti suami mengasihi tubuhnya sendiri. 

 

  Tidak melakukan KDRT terhadap istri ayat 29 

                                                           
 144 Stephen Tong, Keluarga Bahagia (Surabaya: Penerbit Momentum, 2014), hlm. 

27 

 145 Larry keefauver, D. Min, Tuhan, Aku Ingin Suamiku Mau Berdoa Bersama 

(Jakarta: Penerbit IKAPI Harvest Publication House, 1998), hlm. 115. 

 146 Soemarno Soedarsono, Menepis Krisis Identitas Penyemaian Jati Diri (Jakarta: 

PT. Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 1999), hlm. 29. 
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 “Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi 

mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat,” 

Efesus 5:29. 

 Untuk memahami ayat ini adalah pada kata “tidak pernah orang 

membenci tubuhnya sendiri”. Tidak ada seorangpun yang suka untuk 

menyakiti diri sendiri. Suami yang menyakiti istri adalah suami yang juga 

menyakiti tubuhnya sendiri.  

 Segala kekurangan yang dimiliki oleh isteri tidak boleh dijadikan 

alasan bagi suami untuk memandang rendah istri karena Tuhan telah 

menempatkannya sebagai pasangan hidup yang sah. Sikap yang meremehkan 

istri akan membuat doa suami terhalang di hadapan Tuhan. Jika ingin agar 

Tuhan mendengarkan doa-doa suami, maka suami harus belajar untuk 

menghargai istri sesuai dengan Firman Tuhan. Suami yang baik selalu belajar 

untuk menerima kekurangan dari istri.147 

 Suami istri dipersatukan Allah. Tugas suami menjaga istrinya dan 

merawat serta mengasuhnya. Suami yang baik adalah suami yang dewasa. 

Sebagai seorang pria yang dewasa ia akan lebih banyak mengalah dibanding 

istrinya. Suami yang baik akan menuntun istrinya, menuntunnya bila perlu 

menggendongnya, mengasuhnya, ada unsur-unsur penggembalaan atas 

rumah tangganya. Tugas suami yang baik adalah merawat, menjaga, 

mengasuh isterinya bukan memukul, melukai, mencederai atau menyakiti 

isteri ataupun anak-anaknya. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan alasan apapun, suami tidak 

boleh membenci isterinya, karena dengan demikian maka dia membenci 

tubuhnya sendiri. Hal ini bertentangan dengan sikap Kristus yang senantiasa 

mengasuh dan merawat tubuhNya yaitu jemaatNya. Suami harus benar-benar 

memperhatikan isterinya dan memberi perhatian lebih terhadap bagian yang 

lemah. Tidak ada manusia yang mau menyakiti tubuhnya sendiri, demikian 

juga seharusnya seorang suami tidak boleh menyakiti isterinya baik secara 

perasaan, maupun secara fisik.  

 

                                                           
 147 Wilson Nadeak, Mengatasi Masalah Keluarga (Bandung: Lembaga Literatur 

Baptis, 2013), hlm. 131. 
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  Suami mengasihi istri sebagai perintah Tuhan ayat 33 

 “Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah 

isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.” 

Efesus 5:33 

 Kata kunci untuk memahami ayat ini adalah pada kalimat “perintah 

Tuhan.” Ada keseimbangan, tidak ada yang merasa dirugikan atau 

diuntungkan, yang terjadi dalam hubungan suami istri. Istri yang tunduk 

kepada suami juga bukan berarti istri sedang mencampakkan kecerdasan, 

ketrampilan maupun intuisi atau pengertiannya sendiri,148 tetapi lebih kepada 

bagaimana istri melakukan perintah Tuhan. Untuk mendapatkan 

keharmonisan rumah tangga Kristen bukan hanya sebagai tugas dari istri saja 

untuk tunduk akan tetapi suami juga ada tugas yaitu mengasihi istri. Ralp 

Martin mengungkapkan bahwa tujuan dari pernikahan Kristen antara suami 

dan istri saling menolong untuk semakin bertumbuh kuat.149 

 Glen H. Stassen dan David P. Gushee menjelaskan bahwa: 

“Pertama bahwa pernikahan Kristen adalah kemitraan kovenan pria 

wanita yang diadakan oleh Allah untuk maksud-maksud Allah. 

Kedua, pernikahan adalah hidup berdampingan yang penuh sukacita 

antara laki-laki dan perempuan dalam persatuan (kembali) menjadi 

satu daging. Ketiga, pernikahan adalah hubungan kovenan yang 

dimaksudkan menjadi setia dan permanen.”150 

 

 “Perintah Tuhan” berarti menunjuk kepada tanggung jawab atas 

kedua orang dalam rumah tangga. Tidak berat sebelah. Bukan tanggung 

jawab satu orang saja tetapi dua orang secara bersama-sama. 

  

 

 

                                                           
 148 Dave Brannon, Bagaimana Mempertahankan Kehidupan Berkeluarga? 

(Yogyakarta: Penerbit Yayasan Gloria, 1992), hlm. 38  

 149 Ralp Martin, Husbands, Wifes, Parents, Children: Foundation for The 

Christian Family (Michigan: Servant Books, 1978), hlm. 111. 

 150 Glen H. Stassen dan David P. Gushee, Etika Kerajaan: Mengikut Yesus dalam 

Konteks Masa Kini (Surabaya: Penerbit Momentum, 2003), hlm. 352-355 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 

 

Pemahaman dan praktik istri tunduk kepada suami merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman yang efektif akan terwujud dengan 

adanya praktik yang dilakukan diantara pasangan suami istri tersebut, dengan 

hubungan keduanya yang singkron tentu akan mampu mewujudkan 

keharmonisan rumah tangga Kristen.  

 Yang menjadi hipotesis didalam penelitian ini adalah: (1) Pemahaman 

“Istri tunduk kepada suami” sangat berpengaruh terhadap keharmonisan 

rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” 

Juwana-Pati Jawa-Tengah, (2) Praktik “Istri tunduk kepada suami” sangat 

berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel 

Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa-Tengah, (3) Diduga 

pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-

33 berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja 

Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa-Tengah. 

A. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian Hipotesis Pertama berbunyi :  Pemahaman “Istri tunduk kepada 

suami” sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di 

Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa-

Tengah. Untuk menguji hipotesis pertama maka dapat dilakukan dengan 

metode regresi linier. Maka dihasilkan data sebagai berikut : 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,846a ,716 ,712 3,58745 

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Istri Tunduk kepada 

suami 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2557,508 1 2557,508 198,722 ,000b 

Residual 1016,715 46 12,870   

Total 3574,222 47    

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Istri Tunduk kepada suami 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
8,00

6 
4,520 

 
1,771 ,080 

Pemahaman Istri Tunduk 

kepada suami 
,682 ,048 ,846 

14,09

7 
,000 

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

 Dari tabel diatas diketahui besarnya koefisien korelasi ( ry ) antara 

Pemahaman Istri Tunduk kepada suami ( variabel X1 ) terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Kristen ( variabel Y ) sebesar 0,846 dengan 

memiliki hubungan positif. dengan kata lain besaran pengaruh variabel 

Pemahaman Istri Tunduk kepada suami ( variabel X1 )  memiliki pengaruh 

sebesar 0,846 atau pada kategori pengaruh sangat kuat dengan taraf 

signifikansi 0,000 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen ( variabel 

Y ). 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

 0,800 – 1,000 Berpengaruh Sangat Kuat 
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0,600 - 0,799 

0,400 - 0,599 

0,200 - 0,399 

0,000 - 0,199 

Berpengaruh Kuat 

Berpengaruh Cukup 

Berpengaruh Rendah  

Berpengaruh Sangat Rendah  

 

Besarnya koefisien determinasi varians (r2
X ) sebesar 0,716 yang berarti 

bahwa Pemahaman Istri Tunduk kepada suami ( variabel X1 ) memberikan 

kontribusi terhadap terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen ( variabel 

Y ) sebesar 71,6 %. Berdasarkan pengujian signifikansi dengan uji t diperoleh 

koefisien sebesar 14,097   dengan P – value sebesar 0,000  yang berarti 

signifikan pada α < 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara Pemahaman Istri Tunduk kepada suami ( 

variabel X1 ) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen ( variabel Y ). 

 Untuk dapat memprediksi besarnya kontribusi variabel X Pemahaman 

Istri Tunduk kepada suami ( variabel X1 ) Terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen ( variabel Y ). diperoleh persamaan regresi Y= b +b1X , Y = 

8,006+ 0,682X dengan koefisien F hitung sebesar 198,772 dan P-value  

sebesar 0,000. Hasil ini menunjukan bahwa persamaan regresi tersebut 

kurang signifikan atau kurang  berarti sehingga dapat digunakan untuk 

prediksi hubungan peningkatan variabel dengan persamaan regresi Y = 

8,006+ 0,682X memiliki makna bahwa apabila Pemahaman Istri Tunduk 

kepada suami ( variabel X1 ) meningkat satu unit maka rata – rata skor 

Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y) akan meningkat sebesar 

0,682 kali dari kondisi sekarang. Sehingga jika istri semakin paham tentang 

frasa ketertundukan kepada suami maka akan meningkatkan keharmonisan 

rumah tangga Kristen. 

 Untuk mengkonfirmasi hasil pengujian regresi linier maka dilakukan 

korelasi secara bivariate antara skor total variabel Pemahaman Istri Tunduk 

kepada suami (variabel X1) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen  

(variabel Y). Dan diperoleh data sebagai berikut : 

Correlations 
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 Pemahaman 

Istri Tunduk 

kepada suami 

Keharmonisan 

Rumah 

Tangga 

Kristen 

Pemahaman Istri Tunduk 

kepada suami 

Pearson Correlation 1 ,846** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 81 81 

Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen 

Pearson Correlation ,846** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 47 47 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

Dari tabel korelasi pearson bivariate diatas diketahui ada hasil yang 

menunjukan kemiripan dengan analisa regresi yaitu dengan pengujian dua sisi 

(two tailed) dengan taraf signifikansi 0,01 / 1 % didapatkan angka korelasi 

sebesar 0,846 diterima dengan probabilitas sebesar 0,000 dengan arah 

hubungan positif  hal ini berati bahwa ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara variabel Pemahaman Istri Tunduk kepada suami (variabel 

X1) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen  (variabel Y) dengan 

kekuatan pengaruh sebesar 0,846 atau dengan kata lain ada Pemahaman Istri 

Tunduk kepada suami (variabel X1) berpengaruh sangat  kuat terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y). 

 Dari kedua macam pengujian dapat dianalisa terjadi koefisien eror 

hanya sebesar 0,01 yang menandakan tidak ada perbedaan dan pengaruh yang 

berarti. karena dapat dilihat dari tabel model Summary diketahui bahwa 

Adjusted r Square / r square penyesuaian sebesar 0,05 atau sama dengan nilai 

korelasi bivariate yang menandakan kontribusi variabel Pemahaman Istri 

Tunduk kepada suami (variabel X1) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 

Kristen  (variabel Y)  sebesar 71,6%   Dan 28,4 %  dipengaruhi dari faktor 

lain. 

 Sehingga hipotesa pertama yang berbunyi: Pemahaman “Istri tunduk 

kepada suami” sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga 
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Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati 

Jawa-Tengah dinyatakan terbukti dan hipotesis dinyatakan diterima.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengujian Hipotesis Kedua 

 Pengujian Hipotesis kedua berbunyi : Praktik “Istri tunduk kepada 

suami” sangat berpengaruhterhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di 

Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-PatiJawa-Tengah 

( variabel Y ) . Untuk menguji hipotesis kedua maka dapat dilakukan dengan 

metode regresi linier. Maka dihasilkan data sebagai berikut : 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,892a ,796 ,794 3,03673 

a. Predictors: (Constant), Praktek "Istri tunduk kepada suami 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Pemahaman 

Istri Tunduk 

kepada suami  

(variabel X) 

Keharmonisan 

Rumah Tangga 

Kristen 
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1 

Regression 2845,704 1 2845,704 308,586 ,000b 

Residual 728,518 46 9,222   

Total 3574,222 47    

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

b. Predictors: (Constant), Praktek "Istri tunduk kepada suami 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 33,254 2,202  15,101 ,000 

Praktek "Istri 

tunduk kepada 

suami 

,493 ,028 ,892 17,567 ,000 

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

  

Dari tabel diatas diketahui besarnya koefisien korelasi ( ry ) antara 

Praktek Istri Tunduk kepada suami ( variabel X2 ) Terhadap Keharmonisan 

Rumah Tangga Kristen ( variabel Y ) sebesar 0,892 dengan memiliki 

hubungan positif. dengan kata lain besaran pengaruh variabel Praktek Istri 

Tunduk kepada suami ( variabel X2 ) memiliki pengaruh sebesar 0,892 atau 

pada kategori pengaruh sangat kuat dengan taraf signifikansi 0,000 terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Kristen ( variabel Y ). 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

 0,800 – 1,000 

0,600 - 0,799 

0,400 - 0,599 

0,200 - 0,399 

Berpengaruh Sangat Kuat 

Berpengaruh Kuat 

Berpengaruh Cukup 

Berpengaruh Rendah  
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0,000 - 0,199 Berpengaruh Sangat Rendah  

 Besarnya koefisien determinasi varians (r2
X ) sebesar 0,796 yang 

berarti bahwa Praktek Istri Tunduk kepada suami (variabel X2) memberikan 

kontribusi terhadap terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen              

(variabel Y) sebesar 79,6 %. Berdasarkan pengujian signifikansi dengan uji t 

diperoleh koefisien sebesar 17,567   dengan P – value sebesar 0,000  yang 

berarti sangat signifikan pada α < 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara Praktek Istri 

Tunduk kepada suami (variabel X2)  terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 

Kristen (variabel Y). 

 Untuk dapat memprediksi besarnya kontribusi sub variabel X2 

Praktek Istri Tunduk kepada suami (variabel X2) Terhadap Keharmonisan 

Rumah Tangga Kristen (variabel Y) diperoleh persamaan regresi Y= b +b1X2 

, Y = 33,254 + 0,493X dengan koefisien F hitung sebesar 308,586  dan P-

value  sebesar 0,000. Hasil ini menunjukan bahwa persamaan regresi tersebut 

kurang signifikan atau kurang  berarti sehingga dapat digunakan untuk 

prediksi hubungan peningkatan variabel dengan persamaan regresi Y = 

33,254 + 0,493X memiliki makna bahwa apabila Praktek Istri Tunduk kepada 

suami (variabel X2) meningkat satu unit maka rata – rata skor Keharmonisan 

Rumah Tangga Kristen (variabel Y) akan meningkat sebesar 0,493  kali dari 

kondisi sekarang. Sehingga jika istri mempraktekan dengan baik ketundukan 

dengan istri maka akan berdampak positif terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen. 

 Untuk mengkonfirmasi hasil pengujian regresi linier maka dilakukan 

korelasi secara bivariate antara skor total sub variabel Praktek Istri Tunduk 

kepada suami (variabel X2)  Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

(variabel Y) . Dan diperoleh data sebagai berikut : 

Correlations 

 Keharmonisan 

Rumah 

Tangga 

Kristen 

Praktek "Istri 

tunduk kepada 

suami 

Pearson Correlation 1 ,892** 
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Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 81 47 

Praktek "Istri tunduk 

kepada suami 

Pearson Correlation ,892** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 47 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Dari tabel korelasi pearson bivariate diatas diketahui ada hasil yang 

menunjukan kemiripan dengan analisa regresi yaitu dengan pengujian dua sisi 

(two tailed) dengan taraf signifikansi 0,01 / 1 % didapatkan angka korelasi 

sebesar 0,892 diterima dengan probabilitas sebesar 0,000 dengan arah 

hubungan positif  hal ini berati bahwa ada hubungan yang positif dan sangat 

signifikan antara sub variabel Praktek Istri Tunduk kepada suami (variabel 

X2) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y)  dengan 

kekuatan pengaruh sebesar 0,892 atau dengan kata lain ada Pemahaman 

tentang Praktek Istri Tunduk kepada suami (variabel X2)  berpengaruh  sangat 

kuat terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia 

jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa Tengah (variabel Y). 

 Dari kedua macam pengujian dapat dianalisa terjadi koefisien eror 

hanya sebesar 0,01 yang menandakan tidak ada perbedaan dan pengaruh yang 

berarti. karena dapat dilihat dari tabel model Summary diketahui bahwa 

Adjusted r Square / r square penyesuaian sebesar 0,02 atau sama dengan nilai 

korelasi bivariate yang menandakan kontribusi sub variabel Praktek Istri 

Tunduk kepada suami ( X2 ) terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

( Y ) sebesar 79,6%   Dan 20,4%  dipengaruhi dari faktor lain. 

 Sehingga hipotesa kedua berbunyi: Praktik “Istri tunduk kepada 

suami” sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di 

Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-PatiJawa-Tengah                       

(variabel Y)ternyata terbukti dan hipotesis dinyatakan diterima.  

 

C. Pengu 

 

Praktek Istri 

Tunduk kepada 

suami                

) 

Keharmonisan 

Rumah Tangga 

Kristen (variabel 

Y) 
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C. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian Hipotesis ketiga berbunyi pemahaman dan paktik “istri tunduk 

kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33 (variabel X) berpengaruh 

terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia 

Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-PatiJawa-Tengah (variabel Y). Untuk 

menguji hipotesis ketiga maka dapat dilakukan dengan metode regresi linier 

secara serentak antara (variabel X1, variabel X2) dan variabel Y . Maka 

dihasilkan data sebagai berikut : 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

pemahaman & 

Praktek 

Makna Frasa 

“Istri Tunduk 

kepada suami 

Berdasarkan 

Efesus 5 : 22 – 

23b 

. Enter 

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,904a ,817 ,815 2,87866 

a. Predictors: (Constant), pemahaman & Praktek Makna 

Frasa “Istri Tunduk kepada suami Berdasarkan Efesus 5 : 22 

– 23 

ANOVAa 
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Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 2919,573 1 2919,573 352,320 ,000b 

Residual 654,649 46 8,287   

Total 3574,222 47    

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

b. Predictors: (Constant), pemahaman & Praktek Makna Frasa “Istri 

Tunduk kepada suami Berdasarkan Efesus 5 : 22 – 23 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 19,168 2,805 
 6,83

3 
,000 

pemahaman & 

Praktek Makna Frasa 

“Istri Tunduk kepada 

suami Berdasarkan 

Efesus 5 : 22 – 23 

,307 ,016 ,904 
18,7

70 
,000 

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga Kristen 

  

Dari tabel diatas diketahui besarnya koefisien korelasi ( ry ) antara 

pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-

33 (variabel X) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y) 

sebesar 0,904 dengan memiliki hubungan positif. dengan kata lain besaran 

pengaruh variabel pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” 

berdasarkan Efesus 5:22-33 (variabel X) memiliki pengaruh sebesar 0,904 

atau pada kategori pengaruh sangat kuat dengan taraf signifikansi 0,000 

terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y). 
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

 0,800 – 1,000 

0,600 - 0,799 

0,400 - 0,599 

0,200 - 0,399 

0,000 - 0,199 

Berpengaruh Sangat Kuat 

Berpengaruh Kuat 

Berpengaruh Cukup 

Berpengaruh Rendah  

Berpengaruh Sangat Rendah  

  

Besarnya koefisien determinasi varians (r2
X ) sebesar 0,796 yang berarti 

bahwa pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” berdasarkan 

Efesus 5:22-33 (variabel X) memberikan kontribusi terhadap terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y) sebesar 81,7 %. 

Berdasarkan pengujian signifikansi dengan uji t diperoleh koefisien sebesar 

18,770   dengan P – value sebesar 0,000  yang berarti sangat signifikan pada 

α < 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

sangat signifikan antara pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” 

berdasarkan Efesus 5:22-33  (variabel X)  terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen (variabel Y). 

 Untuk dapat memprediksi besarnya kontribusi sub variabel X2 

pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-

33 (variabel X) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y) 

diperoleh persamaan regresi Y= b +b1X2 , Y = 19,168 + 0,307X dengan 

koefisien F hitung sebesar 352,320  dan P-value  sebesar 0,000. Hasil ini 

menunjukan bahwa persamaan regresi tersebut kurang signifikan atau kurang  

berarti sehingga dapat digunakan untuk prediksi hubungan peningkatan 

variabel dengan persamaan regresi variabel Y = 19,168 + 0,307X memiliki 

makna bahwa apabila pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada suami” 

berdasarkan Efesus 5:22-33 (variabel X) meningkat satu unit maka rata–rata 

skor Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y)akan meningkat 

sebesar 0,307 kali dari kondisi sekarang. Sehingga jika istri mempraktekan 

dengan baik ketundukan dengan istri maka akan berdampak positif terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Kristen. 

 Untuk mengkonfirmasi hasil pengujian regresi linier maka dilakukan 

korelasi secara bivariate antara skor total sub variabel pemahaman dan paktik 

“istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33  (variabel X)  
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Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y) . Diperoleh data 

sebagai berikut : 

 

 

Correlations 

 Keharmonisan 

Rumah Tangga 

Kristen 

pemahaman & 

Praktek Makna 

Frasa “Istri 

Tunduk kepada 

suami 

Berdasarkan 

Efesus 5 : 22 – 

23 

Keharmonisan Rumah 

Tangga Kristen 

Pearson 

Correlation 
1 ,904** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 81 47 

pemahaman & Praktek 

Makna Frasa “Istri 

Tunduk kepada suami 

Berdasarkan Efesus 5 : 

22 – 23 

Pearson 

Correlation 
,904** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 47 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

Dari tabel korelasi pearson bivariate diatas diketahui ada hasil yang 

menunjukan kemiripan dengan analisa regresi yaitu dengan pengujian dua sisi 

(two tailed) dengan taraf signifikansi 0,01 / 1 % didapatkan angka korelasi 

sebesar 0,904 diterima dengan probabilitas sebesar 0,000 dengan arah 

hubungan positif  hal ini berati bahwa ada hubungan yang positif dan sangat 

signifikan antara sub variabel pemahaman dan paktik “istri tunduk kepada 

suami” berdasarkan Efesus 5:22-33  (variabel X) Terhadap Keharmonisan 

Rumah Tangga Kristen (variabel Y)  dengan kekuatan pengaruh sebesar 
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0,904 atau dengan kata lain ada Pemahaman tentang pemahaman dan paktik 

“istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33 (variabel X)  

berpengaruh  sangat kuat terhadap Keharmonisan Rumah tangga Kristen di 

Gereja Bethel Indonesia jemaat “Kristus Gembala” Juwana-Pati Jawa Tengah 

(variabel Y). 

 Dari kedua macam pengujian dapat dianalisa terjadi koefisien eror 

hanya sebesar 0,01 yang menandakan tidak ada perbedaan dan pengaruh yang 

berarti. karena dapat dilihat dari tabel model Summary diketahui bahwa 

Adjusted r Square / r square penyesuaian sebesar 0,02 atau sama dengan nilai 

korelasi bivariate yang menandakan kontribusi variabel pemahaman dan 

paktik “istri tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33 (variabel X) 

terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kristen (variabel Y) sebesar 81,7%   

Dan 18,3%  dipengaruhi dari faktor lain. 

 Sehingga hipotesa kedua berbunyi: pemahaman dan paktik “istri 

tunduk kepada suami” berdasarkan Efesus 5:22-33 (variabel X) berpengaruh 

terhadap keharmonisan rumah tangga Kristen di Gereja Bethel Indonesia 

Jemaat “Kristus Gembala” Juwana-PatiJawa-Tengah dan (variabel Y) 

ternyata terbukti dan hipotesis dinyatakan diterima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemahaman 

dan paktik “istri 

tunduk kepada 

suami” 

berdasarkan 

Keharmonisan 

Rumah Tangga 

Kristen                         

(variabel Y) 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

  

 

Dari penelitian yang peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh 

pemahaman & Praktek Makna Frasa “Istri Tunduk kepada suami Berdasarkan 

Efesus 5 : 22 – 23  Terhadap Keharmonisan Rumah tangga Kristen di Gereja 

Bethel Indonesia Jemaat “Kristus Gembala” Juwana Pati Jawa Tengah ”  

Peneliti dapat mengambil hal – hal yang positif yang dapat menjadi sumbang 

saran bagi pengembangan gereja  diantaranya :  

 Pertama, gembala sidang dan para pelayan perlu terus meningkatkan 

pelayanan khusus kepada pasangan suami istri berupa pentingnya melakukan 

Firman Tuhan tentang pemahaman dan praktik ketundukan terhadap 

pasangan suami istri didalam jemaat yang dipercayakan Tuhan sehingga 

semakin memahami dengan sebaik-baiknya, 

 Kedua, praktik ketundukan adalah bukan sesuatu yang mudah untuk 

dikerjakan terhadap pasangan suami istri yang belum benar-benar memahami 

tentang ketundukan, tetapi pasangan suami istri di gereja setempat sebagian 

besar sudah memahami dengan baik dan harapannya bisa menjadi saksi dan 

berkat bagi pasangan rumah tangga di gereja yang lain, 

  

Ketiga, keharmonisan rumah tangga Kristen adalah berkat yang pasti 

akan diterima oleh setiap pasangan suami istri yang melakukan firman Tuhan 

di 1 Petrus 5:22-33 dengan baik oleh sebab itu praktik ketundukan harus 

dilakukan untuk keharmonisan rumah tangga Kristen. 
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