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Kata Pengantar 

Puji Syukur pada Tuhan,  Seminar Nasional dengan tema Spiritual Growth and Its 
Challenges for The Christian Life in The Millennial Era, telah selesai dilaksanakan 
pada tanggal 24 Juli 2020, yang dijalankan secara on-line melalui Zoom Universitas 
Negeri Malang. 

Sebagai ketua panitia ijinkan saya menyampaikan banyak terima kasih atas 
suksesnya penyelenggaraan seminar nasional ini kepada Lembaga Pengembangan 
Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang yang 
mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan seminar bagi kalangan kristiani. 
Semula seminar ini direncanakan untuk dilaksanakan secara off-line, namun dengan 
adanya pandemic Virus Corona 19, sempat tertunda, namun akhirnya diputuskan 
untuk tetap dilaksanakan namun secara on-line. Hal ini mendorong panitia melakukan 
banyak perubahan sebab semua akan berlangsung secara daring (dalam jaringan 
alias on-line). 

Pelaksanaan Seminar Nasional ini, saat proses pendaftaran dibuka, hanya dalam satu 
bulan, jumlah pendaftar mencapai 193, dan mereka berasal dari sebelah barat 
Indonesia yakni Medan sampai ujung Timur yakni Papua, dan dari utara yakni 
Manado, sampai selatan yaitu So’e.  Afiliasi peserta mewakili 43 lembaga, mereka 
datang dari Lembaga mulai Perguruan tinggi, sekolah-sekolah keagamaan, sampai 
sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Mereka yang jadi peserta ini 
termasuk juga para alumni, guru, mahasiswa, dosen, aktivis gereja, perusahaan, dan 
kementrian agama. Sebagai ketua panitia pada kesempatan ini kami ingin 
mengucapkan terima kasih untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. 

Pada kesempatan ini, selaku ketua panitia, mewakili seluruh tim dan Universitas 
Negeri Malang,  kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis 
makalah  yang sudah berkontribusi dalam seminar dan penerbitan prosiding seminar 
nasional.  

Proceeding yang kami sampaikan kiranya bisa menjadi bahan kajian dan memenuhi 
kebutuhan bagi siapa saja yang membutuhkan. 

 

Malang, 12 Agustus 2020 

Ketua Pelaksana 

Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A. 
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Perkembangan Spiritual Anak Usia SD dalam Masa Pandemi Covid-19 

Carolina L. Radjah; Irene Maya Simon; & Artika Muliany Tindaon 

carolina.ligya.fip@um.ac.id, 

irene.maya.fip@um.ac.id 

Universitas Negeri Malang, 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perkembangan spiritual anak 

dalam masa pandemi covid-19 ini dan bagaimana peran orang tua didalamnya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survey dan menggunakan 

kuesioner online untuk pengambilan datanya. Subjek penelitian sejumlah 40 orang tua yang 

memiliki anak usia SD. Hasil penelitian menunjukkan, 77,5% orang tua merasa bahwa anak 

mereka mengalami perkembangan spiritual selama masa pandemi ini, misalnya berdoa 

bersama. Perkembangan spiritual anak selama masa pademi dapat meningkat seiring dengan 

pendampingan dari orang tua ketika anak melakukan ibadah online dan kejelasan tentang apa 

yang diperoleh dalam ibadah online tersebut. 

Kata kunci: perkembangan spiritual, masa pandemi, anak SD 

 

PENDAHULUAN 

Masa pandemi covid-19 dan adanya kebijakan pemerintah untuk stay at home agar 

dapat memutus mata rantai penularan covid -19  menyebabkan sebahagian besar orang tua dan 

anak menghabiskan waktu di rumah dan melakukan aktivitas keseharian seperti bekerja, 

belajar, ibadah di rumah dan keberadaan ini berdampak pada rutinitas masing – masing. 

Keharusan anak- anak usia sekolah belajar di rumah disadari atau tidak telah mengembalikan 

tugas dan tanggug jawab orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, orang tua berperan sebagai 

ayah dan ibu sekaligus sebagai guru layaknya seperti di sekolah, hal ini  membuat orang tua 

yang tidak siap berperan sebagai guru menjadi stres karena selama ini tugas mengajar dan 

mendidik itu ada pada pundak guru di sekolah bukan orangtua. Tidak jarang dalam proses 

pendampingan belajar orang tua belum bertindak sebagai pendamping tetapi bersikap menuntut 

dan  otoriter sehingga anak menjadi tidak nyaman belajar dengan orang tua dan menyebabkan 

anak stres. 
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Pendidikan yang baik untuk anak berawal dari keluarga/rumah, kegiatan belajar di 

rumah membawa dampak positif bagi orang tua, salah satunya orang tua dapat mengamati dan 

memahami perkembangan dan karakter anak terutama yang disorot dalam penelitian ini adalah 

perkembangan spiritual anak, mungkin bagi sebahagian orang tua yang sibuk perkembangan 

ini tidak terpantau. Terpantaunya perkembangan anak oleh orang tua akan sangat membantu 

orang tua dalam mengenal karakter anak sehingga bila ada yang tidak sesuai dengan tugas 

perkembangannya dapat segera diintervensi  sebab dalam keluargalah  tempat pembentukan 

kepribadian paling utama dan mendasar. Orang tua Kristen mempunyai  tanggung jawab 

menjadi lingkungan yang subur untuk berkembangnya aspek spiritual anak artinya bahwa  

bagaimana orang tua menjadi model dan contoh tentang hubungan yang akrab  dengan Tuhan 

seperti disiplin membaca/mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, rajin beribadah, 

berdoa  sehingga apa yang dimodelkan orang tua dapat ditiru oleh anak. Keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu kedudukan keluarga dalam 

pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan, dalam hal ini orang tua  mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan aspek spiritual anak. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hurlock (2012), keluarga merupakan pusat pelatihan penanaman nilai- nilai, 

pengembangan aspek spiritual anak seyogianya berbarengan denga perkembangan 

kepribadiannya .  

Perkembangan spiritual  dipahami sebagai suatu kebutuhan terhadap agama dan 

manusia sebagai makluk religius dianugerahi kemampuan dan perasaan untuk mengenal dan 

melakukan ajaranNya atau dapat juga dikatakan bahwa manusia  diberikan karunia naluri 

beragama atau insting religius, dan ini merupakan kemampuan dasar  yang berpeluang untuk 

berkembang dengan syarat lingkungan dalam hal ini orang tua dapat berperan sebagai 

fasilitator yang dapat berpengaruh pada perkembangan naluri beragama tersebut.  Salah satu 

faktor yang berpengaruh pada perkembangan spiritual anak usia sekolah adalah keluarga,  

sebagai konsekunsinya (1)  orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama bagi anak, dan 

tokoh yang ditiru maka orang tua seharusnya menjadi pribadi yang baik, pantas diidentifikasi 

anak, orang tua harus menjadi role model bagi anak,(2) orang tua hendaknya memperlakukan 

anaknya dengan baik, tidak  mempertontonkan sikap otoriter,respek dan menghargai pribadi 

anak, mau mendengar pendapat dan keluhan anak, memaafkan dan meminta maaf bila orang 

tua melakukan kesalahan, meluruskan kesalahan anak dengan cara yang tepat, (3) orang tua 

hendaknya memelihara hubungan yang harmonis antar anggota keluarga sebab hubungan  

harmonis dan penuh pengertian akan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan 

perilaku yang baik pula, (4) orang tua hendaknya mengajarkan dan melatih anak agar 
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senantiasa bersyukur atas berkat yang telah diberikan, bersikap jujur dan tidak melakukan hal-

hal yang menyakitkan orang lain. 

Karakteristik perkembangan spiritual anak usia sekolah seiring dengan perkembangan 

kognitifnya dalam tahapan pemikiran operasional  konkret  maksudnya  anak mulai berpikir 

secara logis dan secara sistematis  mengambil makna dari tradisi masyarakatnya, memahami 

segala sesuatu yang abstrak  dan menginterpretasi secara konkret tentu hal  inipun akan akan 

berimbas pada  pemahaman konsep keagamaan. Dengan demikian  gagasan keagamaan yang 

bersifat abstrak dapat dipahami secara konkret, seperti Tuhan itu satu tapi ada dimana-mana, 

Tuhan itu sedekat doa.  

Pandemi covid-19 sedikitnya telah merubah pola komunikasi anak dan orang tua hal 

ini seiring dengan seringnya anggota keluarga bertemu satu sama lain di rumah, mempererat 

hubungan anak orang tua, anak tidak merasa ditinggal oleh orang tuanya dalam mengarap 

pekerjaan rumahnya tetapi sebaliknya kehadiran orang tua yang selalu ada di rumah membuat 

merasa tenang untuk menanyakan segala sesuatu  yang tidak dipahami anak. Kondisi seperti 

yang digambarkan tersebut   dapat diprediksi bahwa perkembangan anak terutama 

perkembangan spiritual  yang menjadi fokus dalam penelitian ini terpantau dengan baik. 

Tujuan penelitian ini untuk, (1) mendeskripsikan  perkembangan spritual anak usia sekolah 

dasar dalam masa pandemi, (2) mengetahui peran orang tua dalam perkembangan spiritual anak 

usia sekolah dasar dalam masa pandemi. 

 

METODE 

Setiap keluarga dengan berbagai kondisi fisik dan psikologis dimasa pandemi covid-19 

ini akan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang berbeda dan juga sikap-sikap yang berbeda 

pula dalam kaitannya dengan perkembangan spiritual anak. Karena itu, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran perkembangan spiritual anak dalam masa pandemi covid-

19 ini dan bagaimana peran orang tua didalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survey. Menurut Fraenkel, 

Wallen, & Hyun, (2012) survey merupakan suatu metode untuk menentukan hubungan-

hubungan antarvariabel serta membuat generalisasi untuk suatu populasi yang dipelajari. 

Subjek penelitian ini adalah 40 orang yang merupakan orang tua yang memiliki anak 

usia SD yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia (Malang dan sekitarnya). 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui daring (online survey) yaitu menggunakan 

instrumen yang disetting melalui platform google form. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi 
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selama masa pandemi covid-19 sehingga tidak dimungkinkan adanya pertemuan langsung 

dengan para subjek penelitian.  

Instrumen penelitian yang dikembangkan adalah kuesioner jenis terbuka dan tertutup 

(open and closed questions) untuk mengetahui perkembangan spiritual anak dalam masa 

pandemi covid-19. Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab atau dikerjakan oleh responden yang ingin diselidiki (Walgito, 2010). Analisis 

data dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap perkembangan spiritual anak dalam masa 

pandemi dan hal-hal yang mempengaruhinya. Hasil kuesioner dianalisis konten dan 

diperingkat sesuai persentase frekuensinya. 

 

Hasil 

 Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara menyebarluaskan kuesioner secara 

dalam jaringan (online) kepada orang tua yang memiliki anak berusia Sekolah Dasar (SD) 

sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jumlah responden sebanyak 40 

orang yang terdiri atas 87,5% (35 orang) perempuan (ibu), dan 12,5% (5 orang) pria (ayah). 

Responden berasal dari 7 wilayah di Indonesia, meliputi Malang 22 orang (56,4%), Surabaya 

7 orang (17,9%), Gresik dan Jakarta masing-masing 3 orang (7,7%), Kalimantan, Kediri dan 

Bandung masing-masing 1 orang (2,6%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden adalah perempuan (ibu) dan berasal dari Malang.  

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh data bahwa 80% anak-anak rajin melakukan 

ibadah dari rumah (ibadah online), sedangkan 17,5% jarang mengikuti ibadah online (kadang-

kadang) dan 2,5% tidak melakukan ibadah online. Data selanjutnya ditemukan bahwa sebesar 

55% anak terlihat antusias ketika mengikuti ibadah online, sedangkan 37,5% anak terkadang 

antusias, terkadang tidak antusias, dan 7% terlihat tidak antusias. Adapun terkait kesan anak 

ketika mengikuti ibadah online: 55% orang tua mengatakan bahwa anak merasa ibadah online 

itu seru, namun 25% anak merasa ibadah online tidak seru, sedangkan 17,5 % anak merasa 

mengantuk, dan 17,5%  lainnya merasa belum terbiasa, biasa saja, dan ikut ibadah online 

karena diwajibkan. Beberapa alasan anak tidak mengikuti ibadah online diantaranya karena 

tidak sempat yaitu sebanyak 30% responden, sedangkan 17,5% responden beralasan karena 

anak tidak mau ikut ibadah online, 7.5% mengatakan bahwa anak tidak suka ibadah online, dan 

2,5% lainnya karena bosan, lebih suka main game, dan kendala internet.  

Teman-teman dapat menjadi penyemangat anak dalam belajar maupun beribadah, 

sehingga ketika anak-anak harus menjalani ibadah secara online (sendiri di rumah), hal tersebut 
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dapat membuat motivasi anak berkurang bahkan tidak ada motivasi. Hartup (1992 dalam 

Setiawati dan Suparno, 2010) menuliskan bahwa salah satu fungsi interaksi dengan teman 

sebaya adalah sebagai sumber emosi yaitu untuk memperoleh rasa senang maupun beradaptasi 

terhadap stress. Dari hasil kuesioner diperoleh data terkait hal-hal yang menyebabkan anak 

merasa antusias ketika mengikuti ibadah online, ialah karena kemasan ibadah yang menarik 

bagi anak (45%), karena anak merasa rindu atau kangen bergereja (37,5%), karena ditemani 

orang tua (30%), karena anak senang beribadah (12,5%), dan karena ibadah online merupakan 

sarana dimana anak dapat bertemu dengan teman dan guru sekolah minggunya (7,5%). 

Sebaliknya, hal-hal yang membuat anak merasa tidak antusias dalam mengikuti ibadah online, 

berdasarkan hasil kuesioner adalah karena tidak adanya teman (60%), kemasan ibadah yang 

dianggap anak kurang menarik (30%), suasana yang kurang mendukung (22,5%), dan karena 

tidak adanya dampingan dari orang tua (12,5%).  

Orang tua sangat berperan sebagai pendidik dalam keluarga di masa pandemi ini. 

Grace, Jethro dan Aina (2012) berpendapat bahwa sebagai pendidik dalam keluarga, orang tua 

perlu menciptakan lingkungan rumah yang mempromosikan pembelajaran, memperkuat apa 

yang diajarkan di sekolah dan mengembangkan keterampilan hidup. Hal ini juga berlaku untuk 

kegiatan-kegiatan di sekolah minggu (gereja anak). Adapun dari data kuesioner diketahui 

berbagai sikap orang tua ketika anak melakukan ibadah online, diantaranya 52,5% orang tua 

mempersiapkan sarana yang diperlukan anak untuk ibadah online dan menemani mereka 

beribadah, 50% orang tua menyiapkan sarana yang diperlukan anak untuk beribadah dan 

memberikan waktu kepadanya untuk beribadah sendiri, sedangkan 10% orang tua hanya 

mengingatkan dan mengarahkan anak untuk beribadah. Selanjutnya berdasarkan hasil data 

yang ada, sebanyak 77,5% orang tua merasa bahwa anaknya mengalami perkembangan dalam 

kerohaniannya, sedangkan 22,5% orang tua merasa bahwa anak mereka tidak mengalami 

perkembangan spiritual. Perilaku anak yang menunjukkan adanya perkembangan spiritual 

selama masa pandemi ini menurut pengamatan orang tua ialah anak dapat belajar berdoa 

dengan orang tua (67,5%), anak rajin membaca Alkitab setiap hari (42,5%), anak 

mempersiapkan diri sebaiknya ketika ibadah online (40%), dan anak dapat memuji Tuhan 

dengan bersungguh-sungguh ketika ibadah online (32,5%). Selain itu, ada pula orang tua yang 

merasa bahwa anaknya tidak atau belum mengalami perkembangan dalam kerohaniannya 

selama masa pandemi ini (22.5%). Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu tidak adanya 

motivasi untuk beribadah secara online (56,3%) dan suasana yang kurang mendukung untuk 

serius beribadah (56,3%), faktor lainnya ialah tidak ada yang mendampingi anak dalam 

ibadah online (25%), dan tidak ada yang mengawasi anak sebanyak 12,5%. Kitab Amsal 
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(Amsal 22:6) memerintahkan kepada orang tua agar mendidik anak-anak sejak dini. Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan spiritualitas anak merupakan tanggung jawab para 

orang tua, dimana orang tua mengajarkan anak untuk dapat mengenal Tuhan sejak dini.  

 Menurut hasil kuesioner, 75% orang tua setuju bahwa keikutsertaan atau 

pendampingan orang tua ketika anak melakukan ibadah online adalah salah satu hal yang 

dapat berkontribusi dalam perkembangan spiritual anak selama masa pandemi ini. Selain itu 

juga 62,5% orang tua berpendapat bahwa kemasan ibadah online perlu disajikan secara 

menarik sesuai dengan usia anak, sehingga anak termotivasi dalam mengikuti ibadah online. 

Hal ini sejalan dengan Horan (2017) yang menekankan pentingnya memperlengkapi guru 

melalui pengembangan profesional (pada formasi spiritual, generasi millennium, dan 

mentoring) yang konsisten, tepat waktu, secara terjadwal, segar, interaktif, dan dijadwalkan 

dalam forum yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar para guru tersebut dapat mengembangkan 

program-program pembentukan spiritual khusus untuk generasi milenial.  

Yahya (2011) menuliskan bahwa Sekolah Minggu adalah salah satu sarana untuk mereka 

mengekspresikan diri, bersosialisasi, membentuk kepribadian kristiani, menyenangi dan 

memahami firman Tuhan, serta mengenal, mengasihi Tuhan dan gereja-Nya sejak usia dini. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 17,5% orang tua juga setuju bahwa kesiapan anak 

dalam beribadah merupakan hal yang penting dalam perkembangan spiritual mereka.  

Hasil penelitian Wadi dan Selfina (2016) menunjukkan bahwa orang tua sebagai cyber 

smart yang aktif mendidik, mengarahkan anak-anaknya dan memiliki waktu bersama dalam 

penggunaan teknologi digital dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kognitif 

anak remaja dalam keluarganya. Demikian pula halnya dengan anak-anak usia SD dan dalam 

perkembangan spiritual mereka, peran orang tua sangat tinggi dalam mendampingi anak-anak 

dan memberikan penjelasan kepada anak-anak mengenai hal-hal yang belum mereka pahami 

terkait apa yang diterimanya dalam ibadah online. Gunarsa dan Gunarsa (2000), 

mengungkapkan bahwa keluarga merupakan unit sosial paling kecil tetapi sangat berpengaruh 

dalam perkembangan psikologis sosial anak. Sehingga berdasarkan data yang ada, diketahui 

adanya tiga strategi dengan persentasi sebesar 52,5% yang orang tua perlu lakukan dalam  

mengembangkan spiritual anak selama masa pandemi ini, meliputi : 

1. Pendampingan anak ketika mengikuti ibadah online  

2. Memberikan penjelasan kepada anak setelah ibadah online selesai (bila ada pertanyaan, 

atau ada sesuatu yang penting untuk diberikan penjelasan) 

3. Mengajak anak untuk rajin melakukan mezbah keluarga (renungan keluarga)  
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Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan spiritual anak karena memerlukan 

komitmen dan juga konsistensi dalam proses pembelajarannya. Hal ini sejalan dengan 

Firman Tuhan dalam Ulangan 6:7 yang berbunyi: “haruslah engkau mengajarkannya 

berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau dudul di 

rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila 

engkau bangun.” 

  

Kesimpulan dan Saran 

Masa pandemi covid-19 merupakan masa dimana seluruh lapisan masyarakat perlu 

melakukan pembatasan sosial dalam kegiatan sehari-hari, juga termasuk di dalamnya ibadah. 

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar anak usia SD mengalami kondisi 

yang naik dan turun ketika melakukan ibadah online. Dari hasil penelitian ditemukan data 

bahwa 77,5% orang tua merasa bahwa anak-anak mereka mengalami perkembangan spiritual, 

dan hal ini dapat dilihat dalam perilaku yang mereka tunjukkan baik ketika beribadah maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun 22.5% orang tua juga berpendapat bahwa anak-anak 

mereka tidak mengalami perkembangan spiritual selama masa pandemi ini.  

Saran bagi orang tua maupun pengurus sekolah minggu atau gereja anak dalam 

mengembangkan spiritualitas anak selama masa pandemi ini ialah perlunya kemasan ibadah 

yang menarik sesuai dengan karakteristik perkembangan anak, perlunya pendampingan dari 

orang tua ketika anak melakukan ibadah online, dan pentingnya memastikan kesiapan anak 

untuk mengikuti ibadah online.  

 

DAFTAR RUJUKAN 

Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H.H. 2012. How to Design and Evaluate Research in 

Education. New York: McGraw-Hill 

Musa, M. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta: Fajar Agung 

Grace, A. M., Jethro, O. O., & Aina, F. F. 2012. Roles of parent on the academic 

performance of pupils in elementary schools. International Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences, 2(1), 196-201.  

Gunarsa, S. D. & Gunarsa, Y. S. D. 2001. Psikologi Praktis; Anak, Remaja dan Keluarga. 

Jakarta: Gunung Mulia,  

Horan, A. P. 2017. Fostering Spiritual Formation of Millenials in Christian Schools. Journal 

of Research on Christian Education, 26 (1), 56-77. 



8 
 

Hurlock, E. B. 2012. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan (terjemahan). Jakarta: Erlangga. 

Setiawati, E. & Suparno. 2010. Interaksi Sosial Dengan Teman Sebaya Pada Anak 

Homeschooling dan Anak Sekolah Reguler (Study Deskriptif Komparatif). 

Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi, 12(1), 55-65 

 

Wadi, Elsyana Nelce; Selfina, Elisabet. 2016. Peran Orang Tua Sebagai Keluarga Cyber 

Smart Dalam Mengajarkan Pendidikan Kristen Pada Remaja GKII Ebenhaezer 

Sentani Jayapura Papua. Jurnal Jaffray, 14(1), 77 - 92 

Walgito, B. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi yoyakarta. 

Yahya, A. 2011. Menjadi Guru Sekolah Minggu yang Efektif. Yogyakarta: Footprints 

pusblishing 

  



9 
 

MANUSIA DAN SPIRITUALITAS DALAM PANDANGAN KRISTEN 

 Cornelius Sianturi 

cornelius.sianturi@gmail.com 

Gekindo Yogyakarta 

  

 

Abstrak: Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki berbagai aspek yang terkait 

dengan dunia fisik dan rohani atau spirit. Berbagai pandangan muncul terkait aspek spiritual 

manusia. Ada yang menolak aspek spiritual dari manusia, dan ada yang mendukung aspek 

spiritual. Perbedaan-perbedaan ini membawa perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dari 

setiap individu. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan manusia dan aspek spiritualitas 

menurut pandangan Alkitab, dan apa saja tantangan bagi pertumbuhan spiritualitas di era 

milenial. Tinjauan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini mengemukakan juga berbagai 

pandangan sekuler yang kemudian ditinjau dari pandangan Alkitab. 

Kata Kunci: Manusia, Spiritualitas, Pandangan Kristen 

 

PENDAHULUAN 

Religiusitas adalah kondisi menjadi terlalu religius, sedangkan spiritualitas berkaitan 

dengan kondisi yang berkaitan dengan masalah-masalah roh manusia yang bertentangan 

dengan materi. Kehidupan beragama atau agama dapat dianggap sebagai bentuk spiritualitas. 

Spiritualitas adalah pengalaman individual dan bersifat unik. Umumnya di negara-negara maju 

seperti Eropa dan Amerika, orang lebih suka (dapat menerima) jika mereka disebut sebagai 

seorang yang spiritual daripada disebut sebagai seorang yang beragama. 

Seorang yang spiritual adalah orang yang telah mengembangkan seperangkat 

keyakinan dan praktik mereka sendiri bersama dengan koneksi mereka sendiri kepada Yang 

Ilahi. Seorang yang spiritual mendefinisikan kebenaran menurut pandangannya sendiri. 

Sementara seorang yang beragama mendefinisikan kebenaran berdasarkan isi Kitab Suci dan 

berdasarkan pandangan denominasi yang dianutnya dalam menafsirkan Kitab Suci. Agama 

adalah kelompok terorganisir dengan anggota yang semuanya menganut kepercayaan dasar dan 

ritual yang sama dari agama itu.Terkait dengan paparan di atas, maka dalam makalah ini 

penulis akan mengetengahkan hal-hal berikut ini: siapakah manusia, seperti apa manusia 

spiritualitas yang Alkitabiah, apa saja tantangan bagi pertumbuhan spiritualitas di era milenial 

serta bagaimana kita dapat bertumbuh secara rohani di era milenial ini. 
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PEMBAHASAN 

Siapakah Manusia 

Berangkat dari teori evolusi, manusia yang ada sekarang ini dianggap mengalami 

proses perubahan yang panjang di mana manusia berasal dari leluhur mirip kera. Penganut 

paham ini mengatakan bahwa bukti ilmiah menunjukkan bahwa sifat fisik dan perilaku yang 

dimiliki oleh semua orang berasal dari nenek moyang mirip kera dan berevolusi selama sekitar 

enam juta tahun. Sementara humanis sekuler Paul Kurtz, penerbit Prometheus Books dan editor 

majalah Free Enquiry, mengatakan "Humanisme tidak bisa dalam arti kata yang adil berlaku 

untuk orang yang masih percaya pada Tuhan sebagai sumber dan pencipta alam semesta."1  

Secara filosofis, Humanis Sekuler adalah naturalis, yaitu, mereka percaya bahwa alam adalah 

semua yang ada — dunia material adalah semua yang ada, tidak ada Tuhan, tidak ada dimensi 

spiritual, tidak ada kehidupan setelah kematian. 

Namun kekristenan, Alkitab sendiri menyatakan bahwa TUHAN adalah PENCIPTA 

segala sesuatu (Kejadian 1), dan Manusia adalah ciptaan tertinggi, yang diciptakan dalam 

CITRA dan RUPA TUHAN (Kejadian 1:27) 

God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female 

He created them. (Gen 1:26, 27, NASB) 

2 

3 

 Manusia diciptakan dalam GAMBAR dan RUPA TUHAN memiliki: 

1. Roh manusia yang berasal dari Tuhan sebagai Pemberi  

 
1 “Is Everyone a Humanist?” in The Humanist Alternative, ed. Paul Kurtz (Buffalo: Prometheus Books, 1973), p. 
177. 
2 Dalam gambar Kita, Serupa dengan Kita - Dua kata menandakan hal yang sama. Di sini lagi kita melihat 
keunggulan manusia di atas semua makhluk lain di dunia ini, tidak ada yang dikatakan dibuat menurut gambar 
atau rupa Tuhan. Di dalam jiwa manusia, kita harus mencari gambar ilahi. Dan di sini kita dengan mudah 
membedakannya. Seperti Tuhan, jiwa manusia adalah roh, bukan materi, tidak terlihat, aktif, cerdas, bebas, abadi, 
dan, ketika pertama kali diciptakan, diberkahi dengan tingkat pengetahuan ilahi yang tinggi, dan dengan 
kekudusan dan kebenaran. 
3 https://biblehub.com/interlinear/genesis/1.htm 
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“Ketika itulah TUHAN Allah (YHWH Elohim) membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup (ִנְׁשַמת ַחִּיים /nishmat chayyim4) ke dalam hidungnya; 

demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup” (Kejadian 2:7). 

“And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the 

breath of life; and man became a living soul (Genesis 2:7 – KJV) 

Raja Salomo menuliskan bahwa “dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh 

kembali kepada Allah yang mengaruniakannya (Pengkotbah 12:7). 

Tuhan YESUS: 

“Rohlah yang memberi hidup, sedangkan daging tidak berguna sama sekali. Firman yang 

Aku katakan kepadamu adalah Roh dan Dialah kehidupan” (Yohanes 6:63) 

“Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap Firman Tuhan …” (Matius 4:4) 

“Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar 

akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran (ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ); sebab Bapa 

menghendaki penyembah-penyembah demikian.” (Yohanes 4:23) 

 

2. Tuhan menciptakan manusia yang memiliki Tubuh, Jiwa dan Roh 

“Semoga Tuhan menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu (pneuma, 

psyche, soma) terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, 

Tuhan kita.” (1 Tesalonika 5:23) 

“Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan 

Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari 

sorga, yang mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” 

(Matius 3:16, 17) 

* Manusia diciptakan dalam GAMBAR dan keseRUPAan dengan TUHAN: 

1. Manusia memiliki roh5 yang berasal dari Tuhan 

2. Manusia adalah makhluk trinitas (terdiri atas tubuh-jiwa dan roh; TUHAN kita juga 

merupakan sosok Trinitas: BAPA-ANAK-ROH KUDUS) 

3. Manusia memiliki ‘sense of eternity’ (kesadaran akan kekekalan) 

 
4 The phrase in Hebrew is ִנְׁשַמת ַחִּיים (nishmat chayyim). The Hebrew word typically translated as “spirit” in 
English is ַרּוח (ruach). Menurut saya kata neshamah and ruach bersifat ekuivalen/sepadan satu dengan lainnya. 
5 Roh adalah energi. Roh dapat diukur dalam bentuk energi.  
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4. Manusia memiliki ‘Taurat dalam Batin’ (terletak pada inti dari roh manusia)  

Roma 2:14-15 

 

* Dimanakah jiwa kita berada  

Jiwa manusia menurut Alkitab terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, dan itu berarti 

bahwa Jiwa manusia berada di otak !  

 Otak manusia adalah sebuah massa yang beratnya lk. 3 pound (1,4 kg), terdiri atas jelly 

seperti lemak dan jaringan-jaringan. Ini adalah bagian tubuh manusia yang paling kompleks 

dari seluruh struktur hidup yang diketahui. Disini lebih dari 1 trilyun sel-sel syaraf bekerja 

bersama-sama dan mengkoordinasikan aksi-aksi fisik dan proses-proses mental, yang 

menjadikan manusia menjadi mahluk hidup yang berbeda dengan mahluk hidup lainnya.  

 Kesehatan jiwa kita sangat dipengaruhi oleh kondisi spiritual kita. Roh manusia yang 

sehat terjadi ketika manusia mengenal dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan-sesama 

dan dirinya sendiri. Roh yang sehat akan memberi pengaruh yang baik kepada pikiran-perasaan 

dan kehendak/keinginan (jiwa) kita. Dan jiwa yang sehat juga secara langsung akan membawa 

kepada kesehatan tubuh.  

 

Manusia Spiritualitas yang Alkitabiah 

 Bukan kemiskinan atau kebodohan melainkan DOSA! (Kejadian 3, Roma 3:23, Roma 

6:23). Dosa membuat manusia terpisah pada 3 tingkatan: 

 

 Manusia berdosa  

 Definisi dosa: Melanggar hukum/perintah Tuhan (Kejadian 2:16, 17) “buah terlarang”; 

ke-10 hukum (Keluaran 20), Hukum Kasih (Matius 22:37-39) dan semua perintah lainnya yang 

ada di Alkitab seperti: perintah untuk mengampuni musuh, beriman kepada Tuhan, bermurah 

hati, dlsb. 

Intinya:  

Semua hal yang anda pikirkan atau lakukan yang bertentangan dengan Firman Tuhan adalah 

dosa. 

 

 Apakah yang menjadi akar dari dosa Adam 

 Mereka ingin menjadi seperti TUHAN (akarnya terletak pada isu mengenai worship/ 

penyembahan). Siapakah yang seharusnya kita sembah? 
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 “The purpose of theology is doxology – we study in order to praise.” (J.I. Packer) 

“Our worship is our answer to God who has first addressed us… Man worships the God who 

has made Him self known… All our worship is but our response to the self-giving of God in 

revelation and redemption.” (William Nicholls, Jacob’s Ladder: The Meaning of Worship, 

37,53) 

“There can be no doxology without theology. All true worship is a response to the self-

revelation of God in Christ and Scripture, and arises from our reflection on who He is and 

what He has done.” (John Stott) 

“Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exists because worship 

doesn’t…Missions is a temporary necessity. But worship abides forever.” (John Piper, Let the 

Nations Be Glad) 

 Simpulan dari uraian di atas bahwa masalah terbesar dalam hidup manusia adalah 

DOSA yang berakar pada isu SIAPA YANG HARUS KITA SEMBAH. Dan Kristus datang 

ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah dosa.6 

 

Tantangan Kehidupan Kristen di Era Milenial bagi Pertumbuhan Spiritual  

 Masalah banyak orang Kristen dewasa ini adalah menjadi orang yang religius tetapi 

tidak/kurang bertumbuh secara rohani. Mereka sibuk menjalankan aktifitas-aktifitas religius 

seperti mengikuti ibadah di gereja (di masa pandemi via Youtube streaming atau Zoom), 

membaca Alkitab, berdoa dan memberi persembahan. Tetapi pada saat yang sama hubungan 

mereka dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan diri sendiri tidak bertumbuh dengan baik. 

YESUS merangkum ke-10 Hukum (Hukum Taurat di Keluaran 20) menjadi HUKUM KASIH 

(Matius 22:37-39) 

Kasihilah TUHAN – Kasihilah SESAMA – Kasihilah DIRIMU SENDIRI! 

Di bagian sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa AKAR DOSA MANUSIA ADALAH 

SOAL PENYEMBAHAN (Siapakah yang seharusnya saya sembah?) 

 

 Beberapa problem individu di era milenial: 

1. Masalah citra diri yang salah/Materialistik (seseorang menilai dirinya dan orang lain dari 

materi, penampilan atau jabatan yang dimiliki) 

 
6 Matius 20:28, “Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” 
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Ilustrasi: Satu gereja di Yogyakarta yang membagi jemaatnya berdasarkan besaran perpuluhan 

yang mereka berikan. Hingga 1 juta rupiah (hamba yang setia), 1-5 juta rupiah (imamat rajani), 

diatas 5 juta rupiah (lebih dari pemenang) 

Alkitab:  

 Tuhan menilai manusia berdasarkan 2 kategori: Orang Benar vs Orang Fasik 

(Mazmur 1). Dalam konteks PB: Orang yang sudah mengalami kasih karunia vs Orang yang 

belum mengalami kasih karunia (1 Korintus 15:8-10) 

2. Smartphone sebagai teman terdekat 

● 79 kaum milenial membuka smartphone 1 menit setelah bangun lagi.  

● 50 persen generasi milenial telah meninggalkan gereja (Dirjen Bimas Kristen) 

- 1960-1980  Generasi X 

- 1980-1995  Generasi Y 

- 1995-2010  Generasi Z (29 %) 

- 2010 – Now  Generasi Alfa 

Yang disebut generasi milenial dimulai dari generasi Z dengan ciri-ciri: 

● Milenial wajib memiliki akun medsos untuk bersosialisasi dan berkomunikasi 

● Lebih memilih ponsel daripada TV 

● Tidak memakai jam tangan 

● Menjadikan pertemanan (keluarga) sebagai pusat penentu/pertimbangan atas keputusan 

mereka 

● Multi sensori: Lebih mementingkan rasa “saya rasa” bukan “saya pikir” (menjamur 

komunitas Taize di Eropa). 

● Kecewa dengan agama tetapi tidak menolak spiritualitas 

o Gereja Protestan/Karismatik dianggap MATERIALISTIK 

o Gereja Katolik dianggap MUNAFIK 

o Mereka muak dengan gereja yang TIDAK MAU BERUBAH 

o Mereka muak dengan maraknya PERPECAHAN dalam gereja 

o Mereka muak dengan sikap gereja yang MENGHAKIMI 

 Pada masa pelayanan Tuhan Yesus, ada kelompok-kelompok seperti ini, yang sibuk 

dengan aktivitas religius tetapi tidak dapat disebut sebagai manusia rohani. Siapakah mereka? 

Mereka adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki yang sangat 

memusuhi pelayanan Yesus.  
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Bagaimana Kita Dapat Bertumbuh Secara Rohani di Era Milenial 

 Semua makhluk hidup bertumbuh. Pada manusia, kita menyaksikan bayi belajar 

merangkak, berjalan, berbicara. Kita bertumbuh dari ketergantungan total pada orang tua kita 

hingga akhirnya menjadi orang tua yang adalah diri kita sendiri. Proses pendewasaan adalah 

perjalanan menuju kemerdekaan. Perjalanan spiritual kita berlangsung sebaliknya (opposite). 

Kita mulai dengan pemberontakan melawan Tuhan (menjadi manusia daging dan yang belum 

dilahirkan kembali (Yohanes 3:3, 5), dan berpikir untuk sepenuhnya independen dari Tuhan. 

 Kedewasaan rohani adalah proses mengakui ketergantungan kita sepenuhnya pada 

Tuhan dan belajar untuk bersandar kepada-Nya daripada kepada diri kita sendiri/hal-hal 

selain Tuhan.7 Ketika kita tumbuh dan dewasa dalam hubungan kita dengan-Nya, kita 

menyadari betapa kita sangat membutuhkan-Nya.8 Tetapi untuk semua pembicaraan yang kita 

dengar tentang pertumbuhan spiritual, seringkali sulit untuk memahami seperti apa bentuknya. 

Terlalu sering, gereja dan pelayanan berfokus pada membawa orang ke gereja, membuat 

mereka berdoa dan memeriksa apakah mereka sudah menjadi seorang “Kristen” yang dibaptis. 

Tetapi setelah itu, tidak selalu ada cukup perawatan yang diberikan pasca-keputusan yang 

dibuat. Orang-orang baru yang datang ke gereja mungkin menyebut diri mereka orang Kristen, 

tetapi mereka mungkin tidak memiliki banyak gagasan tentang apa artinya itu setiap hari. 

Mengikuti Yesus bukan hanya keputusan satu kali. Ini adalah proses pertumbuhan harian. 

 Pertumbuhan itu adalah keharusan alkitabiah. Harapan Alkitab bukan bahwa kita 

menjadi tua bersama, tetapi kita tumbuh bersama. Kitab Ibrani menjabarkan ini sebagai teguran 

yang kuat (Ibrani 5:11-14) 

“11 Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, 

karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12 Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari 

sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas 

pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13 

Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, 

sebab ia adalah anak kecil. 5:14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, 

yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari pada 

yang jahat.” 

 

 
7 Matius 6:27 “Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan 
hidupnya?” 
8 Galatia 2:20 “namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku…” 
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8 Karakteristik Seorang Yang Dewasa Secara Rohani: 

1. Mengenal TUHAN dengan intim serta memiliki Pemahaman Teologi yang benar 

● Sanggup memahami dan menerima rencana Tuhan atas hidup saya 

- Ketika menderita atau dianiaya 

- Ketika doa sepertinya tidak dijawab Tuhan 

● Sanggup mencerna ajaran/konsep ajaran Kristiani yang lebih dalam 

- Apakah Covid19 dapat sembuh dengan bahasa roh? 

- Apakah keselamatan bisa hilang? (Perdebatan Arminianisme dengan Calvinisme) 

● Memiliki pemahaman yang benar tentang uang/materi9 

Ilustrasi: Seorang tua dan mengalami terminal illness, namun sulit mati karena masih 

terikat pada hartanya. 

2. Sanggup memberi MAKANAN ROHANI kepada diri sendiri 

Ciri khas bayi rohani: “Selalu berkeluh kesah dan tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.” 

Penyebab: Pengajaran di gereja yang tidak komprehensif, biasanya penekanan pada teologi 

kemakmuran, social gospel atau hanya sekedar memelihara tradisi-tradisi gereja.  

3. Terus menerus BELAJAR dan MENGAJAR 

“Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan dan Juruselamat 

kita, Yesus Kristus” (2 Petrus 3:18).  

 Hal ini tidak berarti bahwa kita semua harus berdiri di atas panggung dan berkhotbah 

di gereja. Maksudnya bahwa siapa pun yang telah menjadi seorang Kristen untuk jangka waktu 

yang wajar harus dapat tidak hanya memahami Firman Tuhan, tetapi juga dapat 

mengajarkannya kepada lainnya.  

Menyampaikan berita Injil dan konsep-kospel Alkitabiah diharapkan dapat dilakukan oleh 

semua orang Kristen. Karunia mengajar bukan untuk semua, tentu saja, tetapi kemampuan 

untuk menyampaikan, berbagi, dan membantu orang lain tumbuh pada tingkat mikro adalah 

untuk kita semua. 

Tahapan spiritualitas10:  

 
9 Matius 6:19. “Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan 
pencuri membongkar serta mencurinya.” 
10 https://bffbible.org/d1/view/introduction-to-the-flow-diagram 
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Sumber: https://bffbible.org/d1/view/introduction-to-the-flow-diagram 

 

4. Memiliki kerinduan yang kuat untuk MENTAATI Tuhan 

Dalam Yohanes 14:15, Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti 

perintah-Ku." Salah satu harapan alami orang Kristen yang sedang bertumbuh adalah kesetiaan 

dan kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan. Bukan karena tugas, tetapi karena cinta untuk-

Nya. Ketaatan kita dihasilkan dari apa yang telah Yesus lakukan untuk kita dan dari cinta kita 

kepada-Nya. 

Ilustrasi Talenta dalam Matius 25: “Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaKu yang baik dan 

setia (bukan “baik dan sukses!”.) 

5. Bertumbuh dalam ANUGERAH kepada sesama 

 Hal ini hanya mungkin jika kita sudah BERES dengan diri kita sendiri. Untuk itu kita 

perlu menyelesaikan masalah-masalah: Penolakan, Kepahitan, Takut, Roh Penuduh, Roh 

Tidak Mengasihi termasuk Okultisme (DOSA).  

Hukum Emas: “Kasihilah Tuhan – Sesama – Diri Sendiri” (Matius 22:37-39) 

6. Mengutamakan KESATUAN tubuh Kristus daripada PREFERENSI pribadi11 

Masalah gereja:  

● Menganggap doktrin atau praktik ibadah di gerejanya lebih baik daripada gereja lain 

● Mengalami perpecahan karena kepentingan pribadi (sering terjadi di gereja beraliran 

Protentan dan Pantekosta-Karismatik) 

7. Sanggup menyampaikan KEBENARAN di dalam kasih 

 
11 12:12 Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun 
banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 12:13 Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang 
Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita 
semua diberi minum dari satu Roh. 12:14 Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak 
anggota. (1 Korintus 12:12-14) 
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“Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan 

memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.” 

(Amsal 27:5-6) 

“Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia 

mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika saudaramu berdosa, 

pergi dan tunjukkan kesalahannya, antara kamu dan ia sendiri saja.” (Matius 18:15) 

 

Prinsip penting: Pisahkah orang dari dosa atau kesalahannya. Bencilah dosanya tetapi tetap 

kasihi orangnya. 

8. Melibatkan diri dalam KOMUNITAS di Gereja: 

“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti 

dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat 

melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.” (Ibrani 10:25) 

 

Di tengah-tengah masyarakat yang plural: 

“Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika 

ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu 

membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur… 

Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari 

orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?” Jawab orang itu: “Orang yang telah 

menunjukkan belas kasihan kepadanya.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan 

perbuatlah demikian!” (Lukas 10:25-37) 

 

Renungkanlah! Alkitab di mulai dengan kisah tentang Adam dan Hawa (nenek moyang 

seluruh umat manusia), BUKAN kisah tentang Abraham (nenek moyang orang beriman). 

 

PENUTUP 

 Tuhan adalah Pencipta segala sesuatu dan karya ciptaan-Nya sempurna (Kejadian 

1:31). Ciptaan tertinggi Tuhan adalah manusia, yang Ia telah ciptakan dalam rupa dan gambar 

diriNya. Sebagaimana halnya Tuhan adalah sosok spiritual, Ia juga telah menciptakan manusia 

sebagai sosok spiritual. Namun Secular Humanisme dan Ateisme berusaha menyingkirkan 

kebenaran ini dengan pandangan bahwa yang terutama adalah materi. 
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 Era milenial ditandai dengan semakin kuatnya paham materialisme dianut oleh 

penduduk dunia dan hal ini pun sudah mempengaruhi sebagian gereja dalam teologinya 

(Prosperity Gospel). Tetapi Tuhan tak pernah tinggal diam dan Ia terus berkarya dalam sejarah 

alam semesta dan sejarah umat manusia. Dalam kedaulatanNya Ia mengijinkan manusia 

mengalami bencana dan sakit penyakit untuk menyadarkan manusia bahwa bumi ini bukan 

rumah mereka untuk selama-lamanya, tetapi dalam Kristus Ia telah menyediakan tempat yang 

kekal dan yang lebih baik bagi kita (Yohanes 14:1-4). Krisis juga Tuhan ijinkan agar manusia 

senantiasa belajar untuk hidup bergantung pada Tuhan dan bukan pada dirinya sendiri. 

Spiritualitas kita dapat diukur dari seberapa besar kita menggantungkan hidup dan masa depan 

kita kepada Tuhan. Dengan kata lain spiritualitas kita ditentukan dari seberapa besar iman yang 

ada pada kita dalam mempercayai Tuhan dan FirmanNya (Ibrani 11:1, 6). Itu berarti semakin 

spiritual seseorang, maka ia pun semakin merasa tidak khawatir tentang apapun yang sedang 

terjadi atau yang sedang dihadapi. 

 Seseorang dapat dikatakan sebagai manusia spiritual ketika ia dapat melihat bahwa 

hidupnya di bumi ini hanya sementara, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk 

melayani dan memuliakan Tuhan, sementara pada saat yang sama menjalani hidup yang 

berarah pada eskatologi, yaitu menantikan saat ketika Yesus datang sebagai hakim dan 

menggantikan bumi yang ada sekarang menjadi langit dan bumi yang baru (Wahyu 21).  
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Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian awal yang bertujuan untuk menjaring apa 

yang ada dalam pikiran mahasiswa bila mendengar kata sex yang kemudian akan 

dilihat apa saja pemikiran yang paling sering dan paling jarang muncul dalam pikiran 

mahasiswa, dan seperti apa kategori pemikiran yang muncul berkenaan sex, dan 

perbedaannya bila dilihat dari jenis kelamin. Penelitian ini adalah penelitian survei 

dengan sampel penelitian yang berjumlah 44 mahasiswa strata satu beragama kristen, 

dan yang memberikan respon terhadap angket online. Hasilnya menunjukkan bahwa 

(1) Pemikiran yang paling sering muncul dan yang terasosiasi dengan kata sex adalah 

hubungan intim, biologis, dewasa dan bebas; (2) Pemikiran yang paling jarang muncul 

yang terasosiasi dengan sex adalah hubungan sesama jenis dan anugerah; (3) sebagian 

besar pemikiran  mahasiswa tentang sex, masuk dalam kategori Bebas – Negatif; dan 

sebagian kecil yang masuk dalam kategori Netral – Positif; dan (4) mahasiswi (wanita) 

melampau prosentase mahasiswa (pria) dalam kedua kategori pemikiran baik itu yang 

bebas – negatif maupun yang netral – positif. 

Kata-kunci: pemikiran mahasiswa, sex, tinjauan kristiani 

 

PENDAHULUAN 

 Manusia sebagai makhluk hidup ditandai dengan kemampuan melakukan regenerasi, 

dan hal ini sesuai dengan tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk berkembang biak 

dan memenuhi serta memelihara bumi (KJV Genesis 1:28 & 9:1) dan untuk regenerasi ini 

manusia diciptakan berpasangan laki dan perempuan. Bila merujuk dari penciptaan, nampak 

jelas bahwa Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan dan disatukan dengan tujuan 

multiplikasi yakni untuk beranak-cucu dan memiliki dominion atas ciptaanNYA. Dari sisi 

pengetahuan Biologi dan Kesehatan, sejalan dengan pernyataan Alkitab, dimana lelaki dan 
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perempuan adalah identitas manusia yang dibedakan juga dari Sex (Jenis kelamin) yang 

dimiliki. Sex atau Jenis kelamin yang berbeda menghasilkan benih yang berbeda yang 

diperlukan untuk proses pembuahan atau kehamilan agar manusia mampu menjalankan fungsi 

multiplikasi atau berkembang-biak. Intinya, Sex terkait dengan identitas (pembeda seseorang, 

apakah laki-laki atau perempuan) dan perkembang-biakan. 

 Berbicara tentang sex (jenis kelamin) terkait perkembang-biakan, tidak hanya ada pada 

manusia, tetapi juga pada Hewan. Sex punya tujuan untuk kelanjutan generasi dan bukan untuk 

tujuan yang lain. Sex sejak awal adalah diperuntukkan untuk hal yang positif dimana 

keberlangsungan keturunan bisa terus dipertahankan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. 

Bisa dibayangkan bila sex tidak terkait dengan perkembang-biakkan tapi terkait dengan hal 

yang lain, maka regenerasi akan berhenti dan manusia akan lenyap dari muka bumi. Bila 

manusia lenyap dari muka bumi, maka generasi yang ada sekarang di masa tua akan bermasalah 

sebab tidak ada keturunan yang akan mengurus mereka. Selain itu, bila manusia lenyap, maka 

fungsi manusia yang diciptakan untuk mengurus bumi akan lenyap juga. Dari  pemahaman ini, 

jelas terlihat bahwa sex memiliki makna yang positif dan mulia. 

Kemajuan teknologi digital telah mempengaruhi budaya dan perilaku generasi 

millenial(Goleman, 2007; IDN RESEARCH INSTITUTE, 2019) dan tentu saja hal ini bisa 

dipastikan ikuti mempengaruhi pandangan generasi milenial berkenaan sex itu sendiri. 

Teknologi memiliki peran yang positif tetapi juga memiliki sisi negatif bila tidak digunakan 

dengan tepat. Hal positif dari kemajuan teknologi adalah memberikan kemudahan bagi 

manusia zaman ini untuk mendapatkan akses informasi yang lebih cepat dan hubungan 

komunikasi yang bisa terjadi pada waktu yang bersamaan, dan berbagai kemudahan lainnya. 

Hal yang negatif adalah headphones dan gadget mendorong manusia mengalami social 

insulation dan mudah mengabaikan dunia sekitarnya, dan sebaliknya semakin larut dengan 

orang-orang yang ditemui dalam virtual reality dan mati atau tidak terkoneksi dengan 

lingkungan terdekatnya termasuk keluarga (Goleman, 2007). Social media, Netflix, dan 

Google menjadi hal yang umum bagi semua anak muda yang terkoneksi dengan internet --- 

tidak jarang apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, apalagi bila dilihat 

dari sudut iman kristiani. Berbagai hal yang dulunya dianggap tidak sesuai dengan norma, 

sekarang ini oleh sebagian manusia tidak dianggap sebagai hal yang melanggar norma. 

Misalnya, hidup bersama tanpa menikah, kehidupan sex bebas, dan tontonan yang seronok 

dengan mudah diakses. Belum lagi makin banyak film-film yang menunjukkan kemesraan 

secara terang-terangan. Semua ini bisa menimbulkan asosiasi dalam pikiran seseorang bahwa 

sex itu berarti hidupa bebas tanpa ikatan, atau sex itu suatu hiburan atau tontonan. Asosiasi 
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pikiran yang semacam ini akan memberikan pemahaman yang salah bahwa hubungan lelaki 

dan perempuan lebih pada kemesraan atau nafsu belaka, dan bukan lagi sebagai hubungan 

suami istri untuk membentuk keluarga yang menghasilkan keturunan. Perlu diingat bahwa 

dalam 1 Korintus 15:33 ada tertulis “...... pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 

 Pemahaman yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi cara pandang dan bertindak 

seseorang. Pandangan tentang sex yang dijumpai tidak selalu positif, lebih sering dijumpai sex 

terkonotasi sebagai aspek pornografi. Konten yang berbau pornografi yang dilihat melalui film 

ataupun media sosial bisa merasuk ke dalam pikiran dan menjadikan pelaku mengalami adiksi 

(ketagihan) dan sekaligus mendorongnya untuk meniru apa yang dilihatnya. Salah satu proses 

perubahan perilaku yang seseorang alami bisa terjadi melalui proses meniru model (Eggen & 

Kauchak, 2010) misalnya model dari film-film dan social media. Era big data dimana segala 

hal, baik yang negatif maupun yang positif, bisa dengan mudah diakses, maka kemampuan 

memilah berbagai data menjadi penting bila tidak ingin menjadi budak informasi dan menjadi 

adiksi. Salah satu yang tentunya mempengaruhi generasi milenial adalah aspek pergaulan yang 

menyangkut sex yang bisa dijumpai secara online termasuk pandangan tentang sex itu sendiri 

yang begitu beragam. 

Mahasiswa di Indonesia diasumsikan semuanya memiliki keyakinan kepada Tuhan, 

termasuk mahasiswa kristen tentunya. Bagaimana pandangan mahasiswa kristen di era milenial 

berkenaan sex adalah hal yang menarik untuk diketahui. Sebagai mahasiswa mereka dianggap 

sudah mampu untuk berpikir dan bertindak dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini sebagai 

penelitian awal (preliminary research) ingin mengetahui (a) apa pemikiran yang paling sering 

muncul dalam pandangan mahasiswa terkait sex, (b) apa pemikiran yang paling jarang muncul 

dalam pandangan mahasiswa terkait sex, dan (c) kategori-kategori pemikiran mahasiswa 

terkait sex, serta (d) Adakah perbedaan pemikiran tentang sex antara mahasiswa berdasarkan 

jenis kelamin? 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian survey untuk mendapatkan gambaran awal berkenaan 

pemikiran atau pandangan mahasiswa terkait sex. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Negeri Malang pada jenjang strats satu, beragama kristen, laki dan perempuan, dan 

yang memberikan respon terhadap Angket-online. Jumlah sampel adalah jumlah mahasiswa 

yang memberikan respon terhadap Angket yang semuanya berjumlah 44 orang. Instrumen 

penelitian terdiri dari pertanyaan utama yakni apa yang ada dalam pikiran mahasiswa ketika 
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mendengar kata sex. Respon yang diminta adalah jawaban singkat berisi satu kata atau frase. 

Data dianalisa dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis visual grafik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini akan diketengahkan hasil yang diperoleh melalui questionnaire (angket) 

yang disebar selama 2 minggu. Berturut-turut dimulai dari identitas responden, penyajian data 

angket, dan dilanjutkan analisis data untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian. 

 

 

Grafik 1. Identitas Responden 

 

Berdasarkan grafik 1 di atas, terdapat 18 responden pria dan 26 responden wanita. Semua 

mahasiswa berasal dari semua angkatan, kecuali wanita tidak diwakili untuk angkatan 2016 ke 

atas. Secara keseluruhan, wanita menjadi responden terbanyak pada semua angkatan kecuali 

untuk angkatan 2016 ke atas. 
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Pertanyaan 1: Pemikiran yang paling sering muncul dalam pandangan mahasiswa berkenaan 

sex, 

dirangkum dalam tabel 1, yang menggambarkan kata sex diasosiasikan dengan apa dalam 

pandangan mahasiswa. Peneliti merangkum berbagai pernyataan yang serupa dalam satu 

kelompok, dan dalam tabel 1 digambarkan ada 10 kelompok pernyataan. Pernyataan-

pernyataan yang muncul menggambarkan variasi asosiasi pemikiran. Untuk menganalisis lebih 

jauh data yang ada pada tabel 1, peneliti menggambarkannya dalam bentuk grafik (lihat pada 

grafik 2.).  

 

Tabel 1. Ragam Pemikiran tentang sex 

No Beragam Pemikiran tentang 

Sex (Asosiasi) 

f-   

Pria 

f- 

Wan 

f % 

1 Hubungan badan suami 

istri/pernikahan 

2 3 5 9.62 

2 Alat kelamin  2 2 3.85 

3 Berkembang 

biak/keturunan/pembuahan 

 4 4 7.69 

4 Jenis Kelamin/gender 2 5 7 13.46 

5 Bukan hal taboo, tp diedukasi  2 2 3.85 

6 anugerah 1  1 1.92 

7 Sesama jenis  1 1 1.92 

8 Menyenangkan/menarik/nafsu/gai

rah 

3 2 5 9.62 

9 Hubungan 

intim/Biologis/dewasa/bebas 

10 10 20 38.46 

10 Terlarang/taboo/dosa/berbahaya/s

erius/ persidangan 

 5 5 9.62 

 Total   18  34  52 100 
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Grafik 2. Ragam Pemikiran Tentang Sex 

Untuk menjawab pertanyaan 1, grafik 2 menggambarkan bahwa pemikiran yang paling 

sering muncul dan yang terasosiasi dengan kata sex adalah hubungan intim, biologis, dewasa 

dan bebas. Berdasarkan pemikiran ini, mahasiswa mengasosiasikan kata sex sebagaimana yang 

ada dalam budaya masa kini yang menganggap sex sebagai sesuatu yang tidak harus terkait 

dengan pernikahan  atau perkembang-biakan ataupun jenis kelamin. Dari sisi  prosentase, 

pemikiran ini, dominan sekali dan mencapai 38.46%. Pemikiran semacam ini tentunya tidak 

sejalan dengan fungsi sex yang Tuhan ciptakan sejak Adam dan Hawa --- yakni untuk 

membentuk keluarga dengan cara menjadi satu lelaki dan perempuan, dan untuk beranak cucu 

memenuhi bumi serta mengelolanya (KJV Genesis 1: 28 …. Be fruitful, and multiply, and 

replenish the earth, and subdue it …; Genesis 2:24 ….. a man … shall cleave unto his wife: 

and they shall be one flesh). Ayat ini mengandung makna bahwa hubungan antara lelaki dan 

wanita adalah untuk menjadi satu pasangan, bukan bebas gonta ganti pasangan, dan tujuannya 

untuk membentuk keluarga yang menghasilkan keturunan, dan bukan untuk hiburan 

sebagaimana yang biasa dimunculkan dalam dunia hiburan.  

Bagaimana pemikiran semacam ini bisa muncul --- adalah hal yang menarik untuk 

diteliti lebih jauh. Pemikiran semacam ini bisa memicu munculnya tindakan hubungan sexual 

di luar nikah bila yang individu yang bersangkutan telah memasuki masa pubertas.  BKKBN 

(2019) menyebutkan bahwa hubungan seksual pra nikah yang dilakukan pertama kali, 

umumnya  umur  pelakunya berkisar 15 – 19 tahun, dan prosentasi wanita sebesar 59 dan pria 

74 persen. Lebih jauh, trend menikah dini tahun 2019 naik dari tahun 2018, dan diperkirakan 

trend remaja putri di tahun 2020 akan menikah sebelum berusia 18 tahun, dan itu berarti 14,2 

juta remaja putri menikah setiap tahun atau 39.000 setiap hari (Siska Permata Sari, 2019). Di 

kota Sleman, Yogyakarta misalnya, pengajuan dispensasi kawin (DK) ke Pengadilan Agama 
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masih didominasi kasus kehamilan di luar pernikahan yang bisa mencapai 90% angkanya dan  

berusia antara 15-18 tahun sebab berasal dari kalangan pelajar usia SMA dan sederajat (Razak, 

2020). Melihat besaran angka pernikahan dini dan berhubungan sex di luar nikah --- 

menunjukkan bahwa pandangan remaja melihat sex tidak selalu sejalan dengan Firman Tuhan. 

Intinya Sex makin jauh dari makna tujuan spiritual yang ada dalam Bible bahwa itu hala yang 

diciptakan Tuhan untuk fungsi beranak cucu dan menjadi satu keluarga yang diharapkan 

mampu mengelola bumi. 

Pertanyaan 2: Pemikiran yang paling jarang muncul dalam pandangan mahasiswa berkenaan 

sex. Berdasarkan grafik 2  di atas, diketahui bahwa pemikiran yang paling jarang muncul yang 

terasosiasi dengan sex adalah hubungan sesama jenis dan anugerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa sex hampir tidak dikaitkan dengan hubungan sesama jenis.  Di sisi lain, sex hampir tidak 

ada yang melihat sebagai anugerah yang diberikan Tuhan di mana melaluinya manusia bisa 

menjalankan fungsi untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dengan kata lain, pandangan 

mahasiswa hampir semuanya melihat sex sebagai hubungan antar lawan jenis, namun 

hubungan ini tidak dipandang sebagai perintah Tuhan agar manusia menjalankan sesuai 

FirmanNYA untuk menjadi satu keluarga yang hidup sesuai FirmanNYA atau yang disebut 

sebagai anugerah.  

 

Pertanyaan 3: Kategori-kategori pemikiran mahasiswa berkenaan sex. Berdasarkan beragam 

pemikiran tentang sex yang muncul, peneliti mengelompokkan semuanya yang serupa dan 

menghasilkan 10 kelompok pernyataan. Dari 10 kelompok pernyataan tersebut, no 1 sd. 6 

sebagai kategori pemikiran yang Netral – Positif (N – P). Sementara 7 sd. 10 dikategorikan  

Bebas – Negatif (B – N) (lihat tabel 2).  Lebih jauh, data tabel 2 kemudian disajikan dalam 

bentuk grafik 3 untuk kepentingan analisis. 
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Grafik 3. Kategori Pemikiran tentang Sex. 

                  Berdasarkan Grafik 3, kategori pemikiran mahasiswa bila dikelompokkan ke 

dalam kategori (1) bebas dan negatif (B-N) dan (2) netral dan positif (N-P), maka data grafik 

menunjukkan bahwa mahasiswa sebagain besar pemikiran tentang sex diasosiasikan dengan 

kehidupan bebas dan  negatif sebesar 59.62%. Sementara 40% melihat sebagai hal yang 

netral dan positif. Hal ini menggambarkan bahwa asosiasi pemikiran mahasiswa sebagian 

besar memandang sex tidak sebagaimana yang digambarkan dalam Firman Tuhan. 

Tabel 2. Data Beragam Kategori dan Pikiran Tentang Sex 

 

No Beragam Pemikiran 

tentang Sex (Asosiasi) 

Pri

a 

Wa

n 

Kategori Total 

f f N-P % B-N % f % 

Pri

a 

Wan

. 

Pri

a 

Wan

. 

1 Hubungan badan suami 

istri/pernikahan 

2 3 5 

(9.62) 

16 

(30.77) 

  21 40.3

9 

2 Alat kelamin  2 

3 Berkembang 

biak/keturunan/pembuaha

n 

 4 

4 Jenis Kelamin/gender 2 5 

5 Bukan hal taboo, tp 

diedukasi 

 2 

6 anugerah 1  

7 Sesama jenis  1   13 

(25) 

18 

(34.6

2) 

31 59.6

2 8 Menyenangkan/menarik/n

afsu/gairah 

3 2 

9 Hubungan 

intim/Biologis/dewasa/beb

as 

10 10 

1

0 

Terlarang/taboo/dosa/berb

ahaya/serius/ persidangan 

 5 

 Total 18 34 5 16 13 18 52 100 
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Pertanyan 4:  Perbedaan pemikiran tentang sex antara mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. 

Lebih jauh lagi, Berdasarkan grafik 3 di atas,  untuk kategori netral – positif ---- mahasiswi 

(wanita) lebih netral dan positif asosiasi berpikirnya ketimbang mahasiswa (pria). Demikian 

juga untuk kategori pemikiran Bebas – Negatif, mahasiswi (wanita) lebih dominan ketimbang 

pria, namun pada kategori ini prosentase pria tidak terlalu jauh beda dari wanita. 

 

Kembali pada hasil di atas, pemikiran mahasiswa tentang sex perlu mendapat perhatian 

serius. Pemikiran demikian bisa menjadi pemicu munculnya sex di luar nikah, perkawinan dini, 

hamil di luar nikah, dan penyakit terkait perilaku sex bebas sebagaimana yang terekam dalam 

pemberitaan berbagai media (BKKBN, 2019; Razak, 2020; Siska Permata Sari, 2019). 

Pemikiran semacam ini bisa berkembang dari dari pola asuh yang keliru, pergaulan dan juga 

melalui media-media yang mengexploitasi sex yang bisa diakses dengan mudah di jaman 

sekarang. Tindakan yang keliru terkait sex menghasilkan permasalahan dalam hubungan 

interpersonal, dan bila dirujuk lebih jauh, banyak terkait dengan karakter (IBLP, 2001; 

Lickona, 1993) yang belum berkembang. Karena itu, manusia perlu memperbaharui budinya 

sebagaimana dalam Roma 12: 2 (KJV) …..transformed by renewing of your mind …. Pikiran 

yang sudah dibaharui akan memandang sex sebagai hal yang positif dan diperuntukkan bagi 

kehidupan berkeluarga untuk menghasilkan keturunan dan hubugan sesama yang harmonis. 

Hasil yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pemikiran mahasiswa berkenaan 

sex sangat beragam muai dari yang positif sampai yang negatif.  Selain itu, hasil penelitian ini 

masih berupa penelitian awal dan belum mewakili keseluruhan mahasiswa kristen. Sekalipun, 

dalam penelitian ini respondennya adalah mahasiswa kristen, namun dalam pengalaman 

peneliti sebagai pengajar mulai dari jenjang sarjana sampai dengan doktor, pandangan 

mahasiswa umumnya menunjukkan kecenderungan yang mirip dengan hasil penelitian ini. 

Pengalaman peneliti di kelas, telah mendorong diadakannya penelitian awal ini.  Sebagai 

penelitian awal, hasil ini belum memungkinkan untuk digeneralisasi, tetapi masih perlu 

dipeljari ulang hasilnya untuk dikembangkan dan dilakukan penelitian yang berskala besar. 

Karena itu hasil ini hanya memberikan gambaran sekilas fenomena yang tertangkap dalam 

kelompok responden yang ada dalam penelitian ini. Apakah fenemonea ini merupakan hal yang 

umum --- memerlukan penelitian lanjutan. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa: 

1. Pemikiran yang paling sering muncul dan yang terasosiasi dengan kata sex adalah 

hubungan intim, biologis, dewasa dan bebas. 

2. Pemikiran yang paling jarang muncul yang terasosiasi dengan sex adalah hubungan 

sesama jenis dan anugerah 

3. Pemikiran  mahasiswa tentang sex yang diasosiasikan dengan kehidupan Bebas - Negatif 

sebesar 59.62%, dan sisanya 40% melihat sebagai hal yang Netral - Positif 

4. Untuk kategori Netral – Positif ---- mahasiswi (wanita) lebih tinggi prosentsenya 

dibanding mahasiswa (pria). Sementara untuk kategori pemikiran Bebas – Negatif, 

mahasiswi (wanita) lebih tinggi prosentsinya ketimbang pria, namun prosentase 

perbedaanya tidak terlalu jauh beda. 
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PARENTING ANAK REMAJA DI ERA DIGITAL 
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Abstrak: Parenting adalah sebuah proses atau kegiatan merawat, mendidik, memberi contoh, 

mendampingi, membimbing, memotivasi dan melindungi anak yang dilakukan oleh orang tua 

(tidak harus orang tua biologis) agar anak dapat bertumbuh cerdas, pandai membangun relasi, 

memiliki emosi positif dan kuat secara psikologis dan spiritual. Parenting anak remaja masa 

kini atau Jaman Now, yaitu anak yang berusia antara 10-19 tahun atau anak remaja Generasi Z 

yang lahir dan tumbuh di era digital atau Revolusi Industri 3.0 dan 4.0 yang sarat dengan 

produk dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang super canggih, bukanlah 

pekerjaan mudah. Orang tua harus akurat dalam memilih model parenting bagi anak remajanya 

agar tujuan untuk membentuk anak remaja menjadi manusia seutuhnya (whole human being) 

dapat tercapai. Beberapa model parenting positif yang dapat diadopsi adalah authoritative 

parenting (berwibawa), nurturing parenting (mendampingi), hypno-parenting (hypnosis 

sugesti positif), holistic parenting (mempertimbangkan segala aspek), dan unconditional 

parenting (tanpa syarat).    

Kata kunci: parenting, model parenting, anak remaja, era digital, revolusi industri 

 

 Pola asuh orang tua terhadap anak-anak mereka, yaitu bagaimana orang tua merawat, 

mendidik, memberi contoh, membimbing, mendampingi, mendisiplinkan, memotivasi dan 

melindungi anak-anak mereka bertumbuh untuk mencapai kedewasaan, akan sangat 

berpengaruh pada karakter dan peri laku anak di masa depan. Tulisan ini menyajikan secara 

ringkas pengertian kata parenting, batasan usia anak remaja, makna era digital serta dampak 

positif dan negatifnya, dan model-model parenting yang dapat diadopsi oleh orang tua untuk 

membantu anak-anak remaja di era digital sat ini. 

Parenting  

Parenting atau child rearing adalah sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan dan mendukung perkembangan fisiologis, intelektual, sosial, emosional dan 

spiritual anak dari infansi atau bayi sampai dewasa.  Parenting tidak pernah menjadi sebuah 
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proses yang mudah untuk dilakukan karena di dalam proses itu orang tua, tidak harus bermakna 

orang tua biologis, harus dengan penuh kesadaran aktif kreatif, menjadi model dan panutan 

yang baik dan positif, motivator yang tidak pernah lelah, dalam merawat, menuntun,  

mendampingi, memberi dorongan agar anak dapat dengan baik bertumbuh dan berkembang 

secara fisiologis, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. 

Ada berbagai macam model parenting yang dikemukakan oleh para ahli di dunia saat 

ini yang dapat menjadi pilihan orang tua dalam melakukan parenting dengan segala 

konsekuensi positif dan/atau negatifnya. Model-model parenting tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu negative parenting dan positive parenting. 

Seperti tersurat pada namanya negative parenting mengakibatkan dampak dan pengaruh 

negatif pada pertumbuhan karakter dan perilaku anak, sedangkan positive parenting 

memberikan dampak dan pengaruh positif pada perkembangan karakter dan perilaku anak.  

Yang temasuk negative parenting adalah (1) permissive parenting (serba boleh), (2) 

uninvolved parenting (acuh-tak-acuh), (3) neglectful parenting (abai), (4) authoritarian 

parenting (otoriter), (5) narcissistic parenting (narsis), (6) over- atau hyper-parenting 

(berlebihan), (7) toxic parenting (meracuni), dan (8) tiger parenting (ala harimau). Delapan 

model negative parenting ini mengakibatkan berbagai dampak dan pengaruh buruk bagi 

pertumbuhan anak, yaitu anak akan tumbuh tanpa sikap disiplin, pertumbuhan emosi anak 

terabaikan, anak akan cenderung murung, pendiam, kurang percaya diri, kurang terampil secara 

sosial, anak menjadi sangat bergantung kepada orang tua, anak tidak mendapatkan keleluasaan 

untuk mengeksplorasi minat dan potensinya, anak menjadi tidak mandiri, tidak memahami 

kesalahan dan konsekuensi dari kesalahannya, anak tidak mengenali diri sendiri, dan anak 

cepat mengalami tekanan (stress).  

Yang termasuk positive parenting adalah (1) authoritative parenting (berwibawa), (2) 

nurturing parenting (mendampingi), (3) slow parenting (menyesuaikan dengan keadaan), (4) 

hypno-parenting (hypnosis sugesti positif), (5) lighthouse parenting (mercu suar), (6) spiritual 

atau holistic parenting (mempertimbangkan segala aspek), (7) unconditional parenting (tanpa 

syarat), dan (8) dolphin parenting (lumba-lumba). Delapan model positive parenting ini 

memberikan sumbangan dan pengaruh positif pada pertumbuhan karakter dan tingkah laku 

anak, yaitu anak menjadi lebih mandiri, sukses dalam bidang akademis, berperilaku baik, lebih 

bertanggungjawab kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar, belajar untuk 

mempertimbangkan pilihan yang ada, lebih memiliki empati kepada orang lain, lebih percaya 
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diri, mengetahui batas dan kemampuan diri, memiliki keterampilan sosial, kreatif, mudah 

beradaptasi, memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, lebih terbuka dalam berdiskusi 

dengan orang tua tentang persoalan yang dihadapinya, menjadi pribadi yang tangguh dan 

cakap, memiliki kesadaran bathin, menghargai lingkungannya, dan lebih bisa memahami 

bahwa perilaku yang baik itu adalah perilaku yang diterima, diharapkan dan diperhatikan. 

Batasan Usia Anak Remaja 

Perbedaan terjadi dalam mendefinisikan rentang usia atau batasan kelompok usia 

manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, batasan usia orang 

adalah sebagai berikut: (1) bayi: umur 0-< 1 tahun, (2) balita: umur 0-< 5 tahun, (3) anak balita: 

umur 1-<5 tahun, (4) anak pra sekolah: umur 5-<6 tahun, (5) anak remaja: umur 10-18 tahun 

(dibagi menjadi pra remaja 10-<13 tahun, dan remaja 13-<18 tahun), dan (6) anak usia sekolah: 

umur 6-<18 tahun. Jadi anak remaja adalah manusia yang berusia antara 10-18 tahun. 

Pengelompokan usia ini kemudian diperbarui sebagai berikut:  (1) masa kanak-kanak: umur 5-

11 tahun, (2) masa remaja awal: umur 12-16 tahun, (3) masa remaja akhir: umur 17-25 tahun, 

(4) masa dewasa awal: umur 26-35 tahun, (5) masa dewasa akhir: umur 36-45 tahun, (6) masa 

lansia awal: umur 46-55 tahun, (7) masa lansia akhir: umur 56-65 tahun, dan (8) masa manula: 

umur di atas 65 tahun. Di sisi lain, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Organisasi 

PBB yang menangani kesehatan dunia memiliki pendapat yang berbeda. Menurut World 

Health Organization (WHO), klasifikasi umur manusia sekarang adalah sebagai berikut: (1) 

bayi (infant): umur 0-1 tahun, (2) anak-anak (children): umur 2-10 tahun, (3) remaja 

(adolescent): umur 11-19 tahun, (4) dewasa (adult): umur 20-60 tahun, (5) lanjut usia (elderly): 

umur di atas 60 tahun. Klasifikasi WHO ini kemudian diperbarui (2019) menjadi lebih 

sederhana, namun banyak menimbulkan pertanyaan, yaitu: (1) anak-anak: umur 0-17 tahun, 

(2) pemuda: umur 18-65 tahun, (3) setengah baya: umur 66-79 tahun, (4) orang tua: umur 80-

99 tahun, dan (5) orang tua berusia panjang: umur 100 tahun ke atas. Walaupun tidak ada 

kesepakatan universal yang rigid tentang batasan usia anak remaja, hampir semua sepakat 

bahwa masa remaja adalah masa transisi  dari anak-anak menuju dewasa. Yang dimaksud 

dengan anak remaja pada tulisan ringkas ini adalah mereka yang usianya merentang antara 10-

19 tahun.  

 

Makna Era Digital dan Dampak Positif dan Negatifnya 
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Era digital adalah suatu masa atau jaman yang ditandai dengan kehadiran teknologi 

digital;  suatu masa atau jaman di mana informasi yang sangat besar jumlahnya tersedia luas 

untuk banyak orang dan sebagaian besar melalui teknologi komputer; suatu masa atau jaman 

di mana manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun secara fisik 

berjauhan, di mana informasi dan kejadian-kejadian di suatu belahan dunia dapat diikuti pada 

waktu yang bersamaan (real time) dari belahan dunia yang lain. Era digital juga disebut era 

globalisasi, yaitu suatu masa di mana terjadi proses integrasi internasional karena pertukaran 

pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan yang banyak disebabkan 

oleh kemajuan infra struktur, telekomunikasi, transportasi dan internet.  

 Era digital ini disebut juga Revolusi Industry 3.0 (ketiga) yang dimulai pada akhir abad 

ke 20 (1975-2010), yang ditandai dengan munculnya teknologi komunikasi dan informasi 

dengan supercomputer dan penggunaan komputer yang sangat ekstensif dan masif di mana 

tenaga manusia banyak digantikan oleh mesin. Revolusi Industri 1.0 terjadi saat metode-

metode produksi oleh tangan manusia digantikan oleh mesin karena penemuan mesin tenaga 

uap dan tenaga air (1760-1840), sedangkan Revolusi Industri 2.0 terjadi pada saat dibangunnya 

jaringan perkeretaapian, telegraf dan intensitas penggunaan listrik yang masif yang 

mengakibatkan pertumbuhan  ekonomi yang besar (1870-1974). Revolusi Industri 4.0 terjadi 

antara tahun 2015 dan 2016 dengan ditandai munculnya terobosan-terobosan teknologi dalam 

bidang: robotics, artificial intelligence, nanotechnology, the Internet of Things (IoT), the 

Industrial Internet of Things (IIoT), 5th generation wireless technologies, dan fully autonomous 

vehicles.     

 Era digital (Revolusi Industri 3.0 dan 4.0) memiliki dampak postif, yaitu sangat 

mempermudah kehidupan manusia. Komunikasi antar manusia menjadi sangat mudah karena 

tersedianya internet dengan media sosialnya: twitter, Instagram, face book, whatsapp, video 

call, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan rutin menjadi jauh lebih fleksibel – hanya butuh media 

online. Kuliah dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dilakukan tanpa harus bertatap 

muka, pembayaran rekening listrik dan pajak bisa dilakukan online sehingga tidak ribet dan 

lebih fleksibel, demikian juga dalam berbelanja orang tidak perlu repot ke mall, mini market 

atau super market karena cukup dengan modal sebuah smartphone atau layar laptop dan 

internet, semua transaksi pembelian bisa dilakukan dari rumah. Membayarnya pun bisa non 

tunai (cashless) karena pakai e-money. Dengan teknologi GPS (global Positioning System) 

atau aplikasi GPS, seperti Google Maps, orang bisa bepergian ke mana-mana tanpa harus takut 

tersesat. Dengan aplikasi teknologi yang sama orang bahkan bisa mengetahui jarak dan waktu 
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tempuh, dan memilih rute yang tidak macet. Pelayanan ojek online dan taksi online juga 

tersedia dan siap mengantar siapapun ke tempat tujuan. 

 Era digital (Revolusi Industri 3.0 dan 4.0) juga membawa dampak negatif bagi manusia, 

diantaranya munculnya fenomena cyber crime: hacking dan carding, cyber bullying, 

penyebaran berita hoax, kecanduan games,  video-video berisi ujaran kebencian, konten 

pornografi, proses semakin menipisnya harkat martabat manusia sebagai makluk individual 

dan sosial (dehumanisasi dan depersonalisasi) karena munculnya produk-produk teknologi 

canggih saat ini yang banyak menggantikan tugas manusia dan yang tidak mengharuskan 

manusia untuk bertemu secara fisik dalam berkomunikasi (hubungan interpersonal berubah). 

Model-model Parenting untuk Membantu Anak Remaja di Era Digital 

Judul Parenting Anak Remaja di Era Digital dalam tulisan ringkas ini memiliki makna 

proses merawat, mendidik, memberi contoh, menuntun,  mendampingi, memberi dorongan, 

melindungi, agar anak remaja yang berusia antara 10-19 tahun (Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi pada level yunior), yang lahir dan besar di jaman 

Revolusi Industri 3.0 dan 4.0, yang sarat dengan penggunaan teknologi komunikasi dan 

informasi dengan supercomputer yang sangat ekstensif dan masif dan juga adanya terobosan-

terobosan teknologi dalam bidang robotics, artificial intelligence, nanotechnology, the Internet 

of Things (IoT), the Industrial Internet of Things (IIoT), 5th generation wireless technologies, 

dan fully autonomous vehicles, dapat dengan baik bertumbuh dan berkembang secara fisiologis, 

intelektual, sosial,  emosional, dan  spiritual. 

 Anak remaja yang saat ini berusia antara 10-19 tahun ini adalah anak remaja yang 

dalam ilmu Sosiologi digolongkan ke dalam manusia Generasi Z karena lahir antara tahun 

1995-2010. Yang lahir sebelum tahun 1995 disebut Generasi Tradisional (1922-1945), 

Generasi X atau Generasi Baby-Boomers (1946-1965), dan Generasi Y (1966-1994), 

sedangkan yang lahir setelah 2010 disebut Generasi Alpha (2011-sekarang). Tidak sama 

dengan anak remaja generasi-generasi terdahulu, anak remaja Generasi Z memiliki ciri-ciri: 

suka yang serba instan, menginginkan karir yang multi-tasking (mengerjakan beberapa 

kegiatan dalam satu waktu), mencari banyak pengalaman, akrab dengan gadget yang canggih, 

aktif di media sosial, suka belanja online, suka teknologi baru, takut ketinggalan jaman 

(FOMO=fear of missing out). 

 Parenting anak-anak remaja era digital dengan ciri-ciri yang telah dikemukakan 

bukanlah pekerjaan yang mudah karena tantangannya yang besar dan selalu berubah dengan 
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cepat. Namun, karena tujuan parenting pada dasarnya adalah membentuk manusia seutuhnya 

(whole human being), yaitu manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual (intelligence 

quotient), tetapi juga cerdas secara sosial (social quotient), secara emosional (emotional 

quotient) dan secara spiritual (spiritual quotient), orang tua dapat memilih model atau 

kombinasi model parenting positif yang dapat mewujudkan tujuan parenting.   

 Parenting otoritatif, parenting pendampingan, parenting hypnosis, parenting holistic 

adalah beberapa model parenting positif yang dapat diadopsi orang tua untuk mencapai tujuan 

membentuk anak remaja menjadi manusia seutuhnya yang akan tangguh dalam menghadapi 

tantangan era digital karena di dalam model-model parenting tersebut orang tua membangun 

hubungan emosional yang hangat dengan anak, memenuhi kebutuhan emosional anak, 

memberikan contoh yang baik kepada anak melalui perilaku mereka, memberi  pujian atas 

perilaku anak yang baik, mendukung anak secara positif, menghargai kekurangan dan 

perbedaan kepribadian anak, memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang baik, dan 

menghindarkan orang tua dari memberi hukuman fisik kepada anak atas kesalahan yang 

dibuatnya, dan hal-hal postif yang lain yang pada gilirannya semua akan membentuk anak 

remaja menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, pandai mengatur waktu, pandai bergaul, 

matang secara emosi dan memiliki jiwa yang kuat dan konsep diri yang positif. 

 

Referensi 

Dembo, M.H. 1988. Applying Educational Psychology in the Classroom. (Focus on 

Humanistic  

Psychology Chapter). 3rd Eds. New York. Longman. 

Gredler, M. E. 1992. Learning and Instruction: Theory and Practice. (Focus on Theories of  

Learning). 2nd Eds. New Jersey. Prentice Hall 

https://blog.ventivtech.com/blog/what-is-the-digital-age. 

https://id.theasianparent.com/berbagai-istilah-pola-asuh-anak-dan-parenting. 

https://kids.grid.id/amp/4721/07668/inilah-9-jenis-kecerdasan-manusia-kamu-masuk-tipe-

yang-msns?page=all. 



38 
 

https://kumparan.com/kumparansains/mengenal-karakter-5-generasi-baby-boomers-x-y-z-

dan-alpha-1540826163812714870. 

https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/21/173146420/masa-remaja-jaman-now-dimulai-

usia-10-tahun-hingga-24-tahun?page=all#page2 

https://www.alodokter.com/5-prinsip-parenting-membentuk-karakter-positif-pada-anak. 

http://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/health-    

programs/263-batasan-usia-anak-dan-pembagian-kelompok-umur-anak. 

https://www.kompasiana.com/irwanyudi7423/5e00d829097f36145138b505/perkembangan-

era-digital-yang-sangat-pesat. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/overcoming-parenting-challenges-in-the-tech-

era-300637741.html. 

  



39 
 

Peradaban Baru Human Intelligence Dan Artificial Intelligence Di Era Globalisasi 4.0: 

Tinjauan Perspektif Alkitabiah Serta Peran Guru Kristen 

Jose Segitya Hutabarat 

jose.hutabarat@sdh.or.id 

Gerawati Krismonika 

gerawati.krismonika@sdh.or.id 

Sekolah Dian Harapan Manado 

 

Abstract: Entering the era of the industrial revolution 4.0, marked by the phenomenon of the 

presence of increasingly sophisticated and indisputable digital technology, has resulted 

disruption in human life in various fields, including education. If it cannot adapt, it is estimated 

that many roles will be easily replaced. Christian educators play an important role in being 

able to utilize the evolving digital technology in helping the learning process. The presence of 

Christian educators is still needed as a student companion to understand the material being 

taught. Technology cannot replace the role of Christian educators. However, it is very 

important for Christian educators to know and evaluate the technology used in accordance 

with the statements and principles of Christian schools, which means supporting it and being 

critical about it so that over time, it helps Christian educators see the way God sees it. 

Keywords: industrial revolution 4.0, technology, Christian educators. 

 

Pendahuluan 

Globalisasi adalah fenomena yang didorong oleh teknologi dan pergerakan gagasan, 

orang, dan barang. Perkembangan terintegrasi ini mengantarkan era baru globalisasi, dengan 

kemajuan robotika dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam konteks masyarakat. 

Ketika Revolusi Industri Keempat (4IR) mendorong fase baru globalisasi yang disebut 

“Globalisasi 4.0” (Schwab, 2018). Peradaban baru ini diiringi berbagai penemuan yang 

menghasilkan padangan hidup yang baru, nilai yang baru, hubungan yang baru dalam 

masyarakat. Revolusi ini mengakibatkan reorganisasi masyarakat dan menciptakan peradaban 

dunia bernatur teknologi. Tatanan baru ini memintal bidang-bidang spesialisasi baru dan 

memasyhurkan para ahli dalam berbagai bidang pengetahuan baru (human intelligence). 
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Kekuatan baru ini sedang membawa perubahan-perubahan fundamental di setiap tingkat 

kehidupan dan di setiap wilayah bola bumi ini. “Mau tidak mau, kita merupakan bagiannya, 

kita seperti tutup gabus yang terombang-ambing di permukaan luas teknologi dan kita 

kehilangan jejak. Dalam dunia teknologi, segala proses adalah rasional dalam arti segalanya 

digerakkan oleh sebab dan akibat, dalam sistem yang dipahami secara logis (Wells, 2004).”  

Produk dari dunia teknologi salah satunya adalah kecerdasan buatan atau sering disebut 

AI  saat ini  menghadirkan berbagai peranti dan sistem komersial di kehidupan kita. Penerapan 

teknologi kecerdasan buatan antara lain pada peranti lunak (software) games, robot cerdas, 

kesehatan, industri perakitan mobil, dan pendidikan. Teknologi kecerdasan buatan dapat 

berjalan dengan baik dan semakin cerdas jika terpenuhinya kebutuhan data, dalam hal ini data 

tersebut dikenal dengan istilah big data (maha data). “Maha data menggambarkan sekumpulan 

data berukuran besar dari berbagai sumber data (misalnya: sensor, peranti komputer, jaringan, 

audio/video, dan media sosial). Big data analytics, akan menghasilkan informasi bernilai untuk 

pengambilan keputusan yang akurat dan penting pagi perusahaan dan institusi yang 

membutuhkan (Budiharto, 2018 hal. 6).”                                              

Peradaban Teknologi 

Di masa sekarang, yakni ketika banyak di antara potensi atau kemampuan manusia 

berada dalam tantangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), kajian tentang 

kemampuan-kemampuan dan daya-daya manusia menjadi kian penting. Dikarenakan sebagian 

besar lapangan pekerjaan manusia akan direbut oleh AI. “Bukan saja AI akan bisa menguasai 

keahlian manusia di berbagai bidang, bahkan AI akan menunjukkan kinerja yang lebih baik 

daripada manusia karena kebebasannya dari kelemahan-kelemahan manusiawi, termasuk 

dalam hal gangguan emosi, bias-bias kognitif, dan kelambatan berpikir (Bagir, 2018).” Saat 

bicara tentang AI, kita tak bisa lepas dari machine learning atau pembelajaran mesin: studi 

untuk membuat komputer dapat belajar sehingga menghasilkan prediksi akurat (Trinugroho, 

2018).” Machine learning kini berkembang pesat berkat kemajuan teknologi informatika dan 

informasi yang memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah sangat besar (big data) 

dilakukan. “Dalam proses machine learning, program mendapatkan data berskala raksasa agar 

membentuk algoritma tertentu yang menghasilkan prediksi akurat. Saat tren data berubah, 

algoritma itu juga berubah sehingga prediksi ikut berganti. Di sinilah dikatakan bahwa mesin 

belajar.” (Trinugroho, 2018). 
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Tujuan akhir pengembangan kecerdasan buatan adalah terciptanya sistem komputer 

yang mampu menirukan manusia dalam berpikir dan bertindak. Meski demikian, usaha meniru 

kemampuan manusia ini hanya difokuskan pada kemampuan berpikir dan bertindak rasional 

saja (Priyatma, 2017). Sementara AI secara luar biasa meningkatkan banyak kemampuan dan 

memengaruhi seluruh aspek hidup kita, AI juga membawa serta nilai-nilai naturalisme dan 

sebuah etika yang menyamakan apa yang efisien dengan apa yang baik. “Teknologi itu sendiri 

tidak menyerang Injil, tetapi masyarakat teknologi akan menganggap Injil tidak relevan. 

Akibatnya mereduksi nila-nilai dan menuntut supaya iman, penilaian moral dan agama dilucuti, 

sebab masyarakat kita menganggap penilaian kebenaran dan moral pasti menjurus pada 

fanatisme (Wells, 2004).” 

Dari Silogisme menuju Ketaatan Kepada Allah 

Jika seseorang percaya dan menerima pandangan alkitabiah bahwa Allah adalah kasih 

kudus yang berdaulat secara absolut, ia akan memandang manusia sebagai makhluk ciptaan 

yang bergantung dan menemukan tujuan dalam Allah. Pengetahuan yang menjadikan kita 

bergantung pada pernyataan dan pertolongan-Nya yang penuh rahmat adalah pengetahuan  

karena kita memiliki suatu hubungan yang intim dengan Pencipta Kita. Amsal 1: 7 berkata 

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan 

didikan.” Dalam mengenal Allah dan dunia-Nya, hidup menurut perintah-perintah-Nya, dan 

mengalami keselamatan dari dosa-dosa kita, kita harus menghormati dan memuliakan Dia saja 

seperti dalam Kolose 3:23 “Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 

hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”  

Allah sesungguhnya memampukan kita untuk memakai rasio, indra, dan hati nurani. 

Tetapi itu semua dapat dipakai hanya sebagai hamba-hamba yang bersujud dalam 

penyembahan kepada Dia. Intelek manusia, sensibilitas empiris, kesadaran moral, dan intuisi 

dapat dilibatkan dan diperlengkapi untuk melayani Allah (Hoffecker, 2011). Pernyataan 

tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Markus 12: 30 “Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 

dengan segenap kekuatanmu.” Namun karena keterbatasan-keterbatasan kita dan banyak 

pemakaian pengetahuan secara berdosa, kita harus dengan kuat dan giat memegang apa yang 

kita ketahui dalam ketaatan terhadap kehendak-Nya. Senada dengan Graham (2009) “Finnaly, 

obedience is the result of receiving God’s grace, not the precursor to it.” Kasih karunia Allah 
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yang diberikan pada kita menghasilkan ketaatan untuk melakukan tindakan seturut dengan 

firman-Nya. 

Signifikansi Guru Kristen     

Para pendidik Kristen di Indonesia yang akan memasuki dunia kerja harus memahami 

bahwa memiliki kemampuan soft skill dan kemampuan menciptakan peluang baru sangatlah 

penting. Para pendidik Kristen harus sadar bahwa kecerdasan buatan akan terus ada dan 

digunakan di segala lini kehidupan. Tanpa kemampuan inovasi dan keahlian spesifik yang 

memadai untuk bekerja, maka akan sulit bagi pendidik untuk mengembangkan yang berkaitan 

dengan profesinya. Secara umum, kecerdasan buatan sangat berdampak bagi masyarakat kita. 

Pendidikan pun akan memperoleh dampak positif dari kecerdasan buatan. Gambaran 

pendidikan masa depan, seperti pembelajaran secara daring (online learning), di mana 

pendidikan dan proses pembelajaran dapat lebih fleksibel dilakukan di mana saja (Budiharto, 

2018 hal. 6). Di sekolah Kristen, penyaringan harus dilakukan dengan cara yang tidak 

menyembunyikan kenyataan hidup dari anak-anak tetapi menolong mereka memahaminya 

dengan kedewasaan anak dan tujuan serta sasaran autentik yang alkitabiah dari sekolah itu dan 

komunitas orang tua.   

Pendidik Kristen perlu mendapat wawasan yang mencukupi akan perkembangan 

kecerdasan buatan beserta kaitannya dengan teknologi terkini lain, semisal big data, cloud 

computing, dan internet of thing (Priyatma, 2017). Supaya dapat membekali para peserta 

didiknya untuk terlibat aktif di era globalisasi yang kian pesat agar semakin bijaksana dan 

mumpuni dalam segala hal. Tanpa bekal yang cukup maka mustahil untuk menjadi pendidik 

yang signifikan bagi peserta didik. Pendidik Kristen mengeksplorasi dunia ciptaan Allah, 

menurut cara pandang-Nya, anak-anak diharapkan akan mengenal Pencipta mereka, diri 

sendiri, dan dunia tempat mereka hidup, dengan cara terbaik, dan secara dinamis diperlengkapi 

untuk berfungsi secara maksimal dan efektif di dunia abad 21 (Edlin, 2015). Selain itu Greene 

(2003) juga mengatakan bahwa “The Christian teacher is gentle and humble in heart. He or 

she stands in the place of Christ for student and takes the student into the learning yoke.” 

Pendidik Kristen dengan karakternya yang lemah lembut dan rendah hati menempatkan diri 

sebagai wakil Kristus bagi murid yang diajarnya dan membawa setiap murid agar mereka bisa 

terus belajar tentang hal yang baik dan benar.  
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Kesimpulan 

 Teknologi akan terus berkembang dan era globalisasi tidak akan terelakkan lagi. Setiap 

anggota masyarakat harus berjuang dalam peradaban baru yang mengedepankan human 

intelligence dan artificial intelligence. Pendidik Kristen saat ini lebih berperan sebagai 

fasilitator daripada di masa lalu, tidak lagi menjadi sumber informasi, karena hampir semua 

siswa mempunyai akses dinamis kepada informasi yang hampir tidak terbatas secara online. 

Poin penting dari itu semua adalah bagaimana para pendidik Kristen sadar akan tugas tanggung 

jawab yang besar untuk dapat menggunakan peran teknologi sebagai mandat Allah untuk 

penatalayanan dalam dunia ini. Bukan untuk dijadikan sebagai alat pemberontakan dan 

kesombongan di hadapan Allah seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Hal ini pulalah nantinya 

ditekankan bagi peserta didiknya supaya masing-masing individu dapat bertanggung jawab di 

hadapan Allah mengelola bumi yang sudah Allah ciptakan sungguh amat baik untuk melayani 

Dia dengan taat.     
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Abstrak: Memiliki anggota keluarga yang saling mendukung adalah hal yang terindah yang 

diinginkan setiap kita. Kepada keluarga kita bisa membagikan rasa bahagia ataupun kesedihan 

kita. Namun dalam kenyataannya banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga yang tidak 

dapat kita selesaikan sehingga terus menerus menimbulkan konflik, perpecahan dalam 

keluarga bahkan sakit penyakit. Kita mempunyai pilihan untuk mendiamkan masalah, lari dari 

masalah atau menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini sangat penting bagi kita untuk 

tidak hanya menata masalah tersebut,  tapi perlu juga  mempelajari dan mencari akar spiritual 

dari permasalahan ataupun dari penyakit yang dialami sehingga kita bisa menjadi pribadi yang 

berkarakter baik, sukses serta dapat menjadi teladan di masyarakat sekitar kita. Artikel ini akan 

mengetengahkan hal-hal terkait generasi milenial dan problem yang terkait dengan aspek 

spiritual berdasarkan pengalaman pribadi. 

 

Kata Kunci: Generasi Milenial, Problem Spiritual 

 

PENDAHULUAN   

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. Keluarga memiliki beberapa fungsi antara lain memberikan kasih 

sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian 

anggota keluarga. Selain itu keluarga juga memiliki fungsi sosialisasi yang bisa dilihat dari 

bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Fungsi 

keluarga akan memberikan pengaruh besar dalam perkembangan generasinya. Para ahli juga 

melihat keluarga memiliki fungsi, yang bila diringkas, untuk regenerasi keturuan, menyediakan 

layanan ekonomi, membangun aturan social, memberi wadah bersosialisai dan dukungan social 

(Berk, 2006; Santrock, 2011).  

Generasi milenial Indonesia menurut Bappenas berjumlah sekitar 63 juta yang berusia 

20-35 tahun, dan dibagi menjadi  Junior Millennials yang lahir 1991-1998, dan senior 
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millennials yang lahir 1983-1990 (IDN RESEARCH INSTITUTE, 2019). Ditengarai, generasi 

ini merupakan social capital bagi bangsa sebab menjadi generasi produktif yang akan 

memainkan peran penting saat periode bonus demografi 2025 -2030. Sebagai modal besar, 

diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dibandingkan generasi-generasi 

sebelumnya. Keunggulan dari generasi ini bukan semata mata dari segi pendidikan dan 

pengetauhan namun diharapkan generasi ini juga memiliki kualitas  karakter yang baik agar 

bisa membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Kualitas Karakter yang seimbang diperlukan 

dalam kehidupan, sebut saja patience, obedience, wisdom, self-control, forgiveness, 

attentiveness, dan masih banyak lagi, yang memiliki kekuatan untuk mengurangi konflik dalam 

relasi antar manusia dimana saja dan dalam situasi apa saja (IBLP, 2001). 

 Seringkali kita mendengar keluhan dari orang-tua mengenai perilaku dari generasi 

milenial yang cenderung lebih mengedepankan ego, kurang beretika , konsumtif dan masih 

banyak lagi, dan hal ini sudah terlihat dalam dasawarsa-dasawarsa sebelumnya dan diungkap 

oleh para ahli tentang perilaku remaja yang semakin menunjukkan bermasalah (Goleman, 

2006) dan ini tentunya berdampak pada hubungan antar sesama; dan remaja-remaja ini sudah 

menjadi dewasa milenial di masa sekarang. Selain itu penggunaan obat-obatan terlarang, 

pergaulan bebas, dan perilaku anarkis dan vandalis semakin memperpanjang perilaku buruk di 

seluruh dunia dan tentunya merusak hubungan antar sesama dan mencuri damai sejahtera dari 

generasi itu sendiri. Sebagai mahluk yang dicptakan Tuhan seturut gambarNYA, manusia 

selayaknya memiliki gambar diri dan karakter yang ilahi (divine) yang merupakan aspek 

spiritual manusia itu sendiri, namun aspek spiritual ini semakin pudar.  Dalam makalah ini 

akan dibahas tentang problematika dalam  generasi milenial serta hubungannya dengan aspek 

spiritual sehingga diharapkan generasi milenial bisa menjadi generasi yang sukses yang 

memiliki kualitas karakter yang baik dan bisa menjadi  teladan dalam segala hal. 

PROBLEM GENERASI MILENIAL  

Generasi milineal tidak bisa dipisahkan dari revolusi digital 4.0 yang mempengaruhi 

banyak aspek kehidupan manusia. Di samping manfaat positif dari teknologi digital, sebagian 

juga melihat bahwa teknologi digital membuat seseorang mengisolasi dirinya (Goleman, 2007) 

dari lingkungan sekitarnya, karena  yang bersangkutan terlalu sibuk dengan apa yang didengar 

atau dilihatnya melalui gadget yang datang dari tempat yang jauh. Hubungan antar manusia 

semakin banyak dilakukan melalui email, social media, dan pertemuan-pertemuan antar 

anggota tidak lagi dilakukan secara face to face tapi semua mulai dari pendaftaran anggota 

sampai aktivitas lainnya berjalan tanpa bertemu langsung, dan ditengarai bahwa organisasi 
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tersebut, aktivitas utamanya lebih pada bagaimana dana dan iuran anggota --- ketimbang 

bertemu langsung secara bersama (Goleman, 2007). Selain itu orang tua yang disurvey, 

menyatakan bahwa anak-anak remaja dibanding generasi sebelumnya semakin bermasalah 

(Goleman, 2006). Semua hal ini, tentunya, mempengaruhi kehidupan manusia sebagai mahluk 

sosial, yang seharus saling menghormati dan mengasihi antar sesamanya. Tidak heran ada yang 

mempertanyakan bagaimana dengan perkembangan sosial dan emosi manusia di era semacam 

ini dan mulai mengkawatirkan seberapa akibatnya. 

Dalam konteks Indonesia, kemajuan yang dicapai dalam dunia Pendidikan, tidak serta 

merta menjadikan bangsa Indonesia lebih baik perilakunya dibanding waktu lampau. Anak-

anak sekolah dan mahasiswa masih sering terlibat dalam tindakan-tindakan yang menunjukkan 

aspek emosi dan sosial mereka rendah. Perkelahian, perilaku kekerasan dan tidak ikuti aturan 

terus bermunculan, misalnya perkelahian yang setiap tahun terus berlangsung bahkan 

memakan korban (Hamdi, 2018; Limonu, 2019; Sidik, 2020) di kalangan siswa dan mahasiswa, 

belum lagi kalua melihat pertikaian di masyarakat. Ditengarai bahwa perilaku-perilaku ini 

tentunya tidak terlepas dari problem-problem yang ada dalam keluarga. Para ahli menilai,  

banyak anak-anak mengalami problem karena faktor keluarga  (Berk, 2006; Goleman, 2007; 

Santrock, 2011) dan karena itu perkembangan pengetahuan dan Pendidikan yang semakin 

tinggi perlu disertadi dengan kualitas karakter yang baik. Keluarga dan Pendidikan 

memberikan pengaruh pada pembentukan karakter yang kuat (Berk, 2006; Lickona, 1993, 

2004) dan karakter yang berkualitas penting agar manusia dapat mengurangi konflik dan tidak 

fokus hanya mementingkan keuntungan pribadi (IBLP, 2001). 

Problem-problem gangguan perilaku dan emosi yang dialami manusia seringkali 

diartikan berbeda di tempat atau budaya tertentu. Misalnya, pasien yang didiagnosa sebagai 

schizophrenia di satu negara, tapi di negara lain pasien yang sama dianggap hanya  mengalami 

depresi; lebih jauh di negara-negara maju ada ahli yang mendorong untuk mengakui peran dari 

pemimpin-pemimpin spiritual dalam terapi gangguan yang ada (Stevenson, 2010), sebab 

masyarakat tertentu mendapatkan solusi dari problem yang dialami oleh pemimpin spiritual 

mereka. Hal ini menunjukkan penyelesaian problem gangguan perilaku belum banyak dilihat 

dari aspek spiritual. Praktek-praktek spiritual di Indonesia yang bisa kita jumpai dimana saja 

karena masyarakat Indonesia paham betul bahwa manusia itu terdiri dari aspek jasminah dan 

rohaniah/aspek spiritual. Kegiatan spiritual di Indonesia, dalam tataran praktis, banyak 

dijumpai seperti praktek-praktek dalam komunitas agama, dan prakek perdukunan --- yang 

semuanya terkadang tidak dibicarakan dalam dunia Pendidikan sekuler (non-agama). Tidak 
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dibicarakan hal-hal menyangkut spirit/spiritual --- tidak berarti hal tersebut tidak ada.  Kalau 

mau jujur, dunia spiritual yang kita anggap baik atau buruk, banyak kita jumpai melalui dunia 

maya. Near death experience misalnya, banyak dipublikasi melalui youtube, dimana pelaku-

pelakunya membagi pengalaman spiritual mereka. Mereka dating mulai dari orang awam 

sampai professional seperti dokter, dan berbicara baik itu pengalaman melalui riset maupun 

pengalaman kecelakaan yang mematikan (Alexander, 2012). 

Dalam iman kristiani, aspek spiritual adalah hal yang utama, dan dalam Alkitab 

disebutkan bahwa Orang Kristen dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam Spirit (Roh)  dan 

Truth (Kebenaran), sebab Tuhan adalah Spirit (Roh), sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 

pasal 4:23-24. Lebih jauh dalam Galatia 5:16- 25 menggaris bawahi bahwa kita harus hidup 

dan berjalan dalam pimpinan Roh, agar hidup kita tidak dipimpin oleh keinginan daging yang 

penuh dengan hawa nafsu, perseteruan, iri hati, amarah, kepetingan diri sendiri, dan 

semacamnya.  Intinya manusia rohaniah kita bisa saja dalam pimpinan Roh yang benar, tetapi 

bisa juga dalam pimpinan roh yang lain yang bukan dalam kehendak Tuhan. 

Berangkat dari uraian di atas tentang generasi milenial dan problem terkait aspek 

spiritual, dalam artikel ini problem akan diangkat dari pengalaman penulis sendiri. Saya lahir 

dari keluarga Batak, anak pertama dari tiga bersaudara. Saya memiliki dua adik laki laki. 

Semenjak saya duduk di bangku Sekolah Dasar, ayah saya bekerja di luar kota (pulang setiap 

2 minggu sekali). Seperti pada keluarga Batak pada umumnya, keluarga saya memberikan 

perhatian yang lebih kepada adik laki laki saya. Perhatian yang berbeda ini dilakukan orang 

tua tanpa disadari bahwa hal tersebut bisa mempengaruhi pikiran dan emosi anak. Tentunya 

hal ini mempengarahi secara langsung pola pengasuhan (parenting) dan kelekatan (attachment) 

(Berk, 2006; Goleman, 2006; Santrock, 2011) yang tercermin dalam hubungan orang tua dan 

anak. Kondisi hubungan keluarga yang semacam ini bisa mengakibatkan munculnya 

persaingan antar saudara (sibling rivalry), merasa tertolak dan diabaikan, dan mengalami 

kepahitan (Goleman, 2006; Lickona, 1993). Semua hal ini saya alami dan menjadi jalan masuk 

rasa penolakan, iri dan kepahitan (spirit of rejection, envy, bitterness) yang tanpa disadari 

menguasai dan menggiring diri dalam melihat hubungan dengan orang tua dan sesama. Selain 

itu, kata-kata kasar dari ayah dan pertengkaran dalam keluarga menjadikan saya menjadi anak 

yang penuh dengan ketakutan dan sekaligus kemarahan (spirit of fear and anger).  Intinya 

kehidupan yang saya jalani bukan lagi dipimpin sepenuhnya oleh Roh yang benar, tetapi lebih 

banyak dikendalikan oleh roh-roh lain yang membuat kehidupan saya tidak sejahtera, dan akan 

saya jelaskan dalam paparan berikut. 
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ASPEK SPIRITUAL  

Rasa iri (spirit of envy) atas perhatian yang saya lihat berlebih terhadap adik saya 

membuat saya membenci adik saya, dan hal ini menimbulkan sibling rivalry (Berk, 2006) yang 

tidak sehat. Dalam hal  ini, sebenarnya adik saya tidak melakukan kesalahan yang fatal kepada 

saya. Namun, perlakuan manja yang diberikan orang tua, khususnya ayah, membuat adik 

tumbuh menjadi anak yang nakal serta bermasalah di sekolahnya. Sebagai anak tertua, saya 

seharusnya mempunyai tanggung jawab (responsibility) untuk mengajari dan membimbing 

adik saya, tetapi rasa iri dan benci (spirit of envy and hatred) membuat saya memilih untuk 

tidak mengambil tanggung jawab tersebut, dan tidak memperdulikan adik saya (spirit of 

rejection). Pikiran yang saya punya saat itu adalah  I don’t care. 

 I don’t care (ketidak-pedulian) pada orang lain bisa membuat seseorang hanya terfokus 

pada diri sendiri (self-centeredness). Dalam kasus saya, aktivitas keseharian  hanya sibuk 

dengan diri sendiri. Saya menjadi sibuk belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. 

Tentunya belajar baik, dan tampaknya tidak ada yang salah dengan fokus saya ini, hanya saja 

nilai yang bagus saya gunakan untuk menjukkan kepada keluarga bahwa saya lebih baik dari 

adikku. Hal lainnya, sibuk dengan hobi membaca dan mendengarkan musik yang sebenarnya 

saya lakukan untuk lari dari rasa tidak nyaman yang saya alami di rumah. 

 Kondisi keluarga ikut memicu ketidak-nyamanan dalam kehidupan saya. Semakin hari 

semakin banyaknya pertengkaran yang saya saksikan dan juga kata-kata kasar dalam keluarga. 

Ketidak-nyamanan  tidak bisa saya hindari dan membuat hidup saya menderita, dan hal ini 

membuat saya memilih untuk marah dan membenci mereka (spirit of anger and hatred). 

Setelah lulus SMA, saya memilih untuk kuliah di luar Jakarta. Pilihan kuliah di tempat lain 

dikarenakan saya ingin lari (runing away)  dari rumah, dari rasa tidak nyaman yang saya alami. 

Saat itu keluarga menganjurkan untuk kuliah di Jakarta saja, karena ayah bekerja di luar kota, 

dan ibu di Jakarta, tetapi saya menolak nasihat mereka. Saya menggunakan alasan studi di luar 

kota  untuk lari dan menjauh dari rumah. Rumah telah menjadi hal yang tidak menyenangkan 

dan perlu dihindari. Lebih jauh lagi, secara tidak langsung kuliah di tempat lain adalah bentuk 

pemberontakan saya terhadap keluarga saya, di mana ingin lepas dari aturan keluarga dan jauh 

dari pengaruh orang tua. 

 Kuliah di luar kota bagi saya seperti menemukan kebebasan. Saya menjadi seorang 

yang bebas melakukan apa saja yang saya mau tanpa ada keluaga yang melarang. Hal ini tentu 

saja memberikan dampak buruk kepada saya. Tanpa ada pengawasan dari orang tua, saya 



50 
 

semakin menjadi anak yang memberontak, salah satunya yaitu dengan bentuk kemalasan dalam 

studi. Dalam Amsal 30: 17 tertulis “Mata yang mengolok-olok  ayah, dan enggan 

mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak rajawali”, hal inilah yang 

terjadi kepada saya, dengan pemberontakan saya terhadap orang-tua, saya tidak bisa melihat 

kalau  kondisi saya memburuk dari anak yang rajin menjadi anak yang malas serta imunitas 

tubuh yang buruk, saya mudah sekali jatuh sakit saat itu. Seperti ada tertulis Amsal 17: 22 “Hati 

yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah  mengeringkan tulang” 

itulah yang terjadi pada saya dimana hati penuh dengan kemarahan dan membuat saya mudah 

sekali jatuh sakit. Para ahli pun menyadari bahwa kondisi emosi  seseorang mempengaruhi 

hormone dan sistem imun tubuh orang tersebut (Goleman, 2006, 2007; Wright, 2009). 

 Menjelang kuliah berakhir, kesadaran mulai muncul, hati nurani saya berbicara bahwa 

saya selama ini sudah salah dengan bertindak lari dari keluarga dan dari masalah yang saya 

hadapi. Saat itu mulai muncul dalam diri untuk kembali ke rumah. Setelah lulus, saya 

memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan bekerja di Jakarta. Realita yang saya hadapi tidaklah 

semudah yang saya bayangkan. Saya harus kembali menghadapi situasi yang tidak enak di 

rumah. Setiap kali mendengar kata-kata kasar dari ayah, saya mudah menjadi marah sekali 

sekaligus ketakutan. Berbagai persoalan yang tidak selesai ini terus tersimpan dan menumpuk 

dalam bentuk kemarahan, kebencian, putus asa. Semua permasalahan ini membuat kesehatan 

terganggu antara lain imunitas yang buruk, problem lambung atau maag, dan jerawat di wajah. 

Hal ini menunjukkan lagi bahwa hati yang gembira betul-betul obat bagi kesehatan (Amsal 

15:13) sebab semangat yang patah hanya akan mengeringkan tulang (Amsal 17:22) dan 

membuat sistem imun terganggu. Dunia sains juga membuktikan akan hal ini bahwa emosi 

yang tidak stabil terkait dengan kesehatan (Goleman, 2006, 2007; Santrock, 2011; Wright, 

2009). 

 Tantangan yang ada saat itu, saya tau ada ayat yang berkata dalam kitab Keluaran 20: 

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

kepadamu” namun rasanya sulit sekali untuk menerapkannya. Di tengah rasa putus asa, saya 

berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran akan solusi atas permasalahan saya ini. Memang 

betul seperti yang tertulis di Hosea 4:6 “Umat-Ku binasa karena kekurangan pengetahuan” dan 

sejak itu, saya mulai mencari pengetahuan akan kebenaran dari FirmanNYA dan mempelajari 

tentang spiritual root of disease, and spiritual root of relationship problem (Wright, 2009). 
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 Mencari akar permasalahan secara spiritual yang sesuai dengan keyakinan kristiani, 

membawa saya mulai menggali tentang diri saya sendiri dikaitkan dengan firman Tuhan (IBLP, 

2001; Wright, 2009). Saya mulai dengan pertanyaan dengan melihat ke diri sendiri terlebih 

dahulu. Kenapa saya marah? kenapa saya takut? kenapa saya lari dari keluarga saya? Hal ini 

sangatlah membantu saya untuk pertama memulihkan  diri saya, membangun kembali karakter-

karekter yang saya tidak punya. Setelah itu barulah saya terbantu untuk kembali membangun 

hubungan dengan keluarga saya. Saya tidak bisa mengharapkan keluarga saya untuk berubah, 

tapi saya duhululah yang harus memulai perubahan itu, dan bila saya kuat, saya akan 

dimampukan untuk menghadapi keluarga. 

 Pengalaman mulai bisa membereskan akar permasalahan terkait kemarahan, iri hati 

serta kebencian, menjadikan saya mulai bisa melihat dengan jelas permasalahan keluarga, dan 

mulai bisa membangun karakter kesabaran (patience), responsibility (tanggung jawab), 

humility (kerendahan hati), compassion, gratefulness (berterimakasih) dan masih banyak lagi. 

Seperti tertulis dalam Yohanes 10:10 “Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh 

dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam 

segala kelimpahan”. Dalam kasus saya, hubungan yang harmonis dalam keluarga telah dicuri 

karena kemarahan, kebencian,  penolakan (spirits of anger, hatred, rejection) yang saya simpan 

dalam diri saya. Saya mulai bisa melihat permasalahan adik saya yang tumbuh menjadi anak 

yang bermasalah di sekolah dan di pekerjaan dalam perspektif yang berbeda.   Saya perlahan 

bisa membantu adik saya untuk melihat masalahnya dan menemukan akar permasalahannya. 

Saya mulai mengubah hidup saya bukan lagi menjadi egois ( self-centered ) tetapi menjadi  

other-centered (IBLP, 2001; Wright, 2009).  

 Perubahan lain yang bisa saya capai setelah mencari akar permasalahan dan 

menyelesaikannya adalah pikiran dan emosi yang benar terhadap orang tua.  Saya bisa benar 

benar merasakan besarnya kasih sayang orang tua, dan tidak lagi berfokus hanya pada 

kekurangan mereka. Hal ini yang bisa membuat saya membangun karakter gratefulness dan 

dengan senang hati membantu keuangan orang-tua saya di masa tua mereka. Hal ini dijalankan 

bukan karena terpaksa atau karena perasaaan tidak enak, tetapi digerakkan oleh rasa terima 

kasih saya kepada mereka yang telah membesarkan saya. Selain itu bentuk terimakasih  

(gratefulness) saya  adalah bertanggung jawab sebagai anak pertama dengan membimbing 

kedua adik saya (IBLP, 2001; Wright, 2009).  
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Pelajaran berharga yang saya petik dalam kehidupan saya adalah permasalahan yang 

terjadi di kehidupan kita ini sangatlah berhubungan dengen aspek spiritual (Wright, 2009). Kita 

memiliki potensi untuk hidup sukses dan menjadi terang teladan di bumi ini. Seperti ada tertulis 

dalam Matius 5:14-15  bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak 

dapat disembunyikan. Orang-orang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah 

gantang , melainkan di atas kaki pelita , dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah.” 

Kita bisa menjadi terang dengan menunjukkan karakter yang baik. Bagaimana kita bisa 

membentuk karakter yang baik? Tentunya kita harus memiliki pengetahuan tentang akar dari 

permasalahan kita dan tentang kualitas karakter (IBLP, 2001; Wright, 2009). 

 Dalam hal ini saya sebagai seorang anak berusaha terus menggali tentang diri saya 

karena setiap individu memiliki tanggung jawab atas dirinya, kita tidak bisa menyalahkan 

orang lain atas masalah yang kita hadapi. Saya terus bertanya pada diri saya, kenapa saya 

marah? kenapa saya malas? kenapa saya tidak perduli kepada keluarga? Kenapa saya tidak bisa 

hormat kepada otoritas di atas saya (orangtua, dosen, bos) atau bahkan kenapa saya jatuh sakit? 

pikiran apa yang saya punya sehingga saya jatuh sakit?  yang tentu semua pertanyaan ini tidak 

bisa hanya diselesaikan dengan medis bila itu menyangkut sakit penyakit, atau diselesaikan 

dengan ahli kejiwaan, tetapi juga perlu diselesaikan dengan Tuhan sebab apapun persoalan 

manusia tidak terlepas aspek spiritual. Manusia adalah mahluk yang terdiri dari tubuh, jiwa dan 

roh (body, soul and spirit) (IBLP, 2001; Nelson, 2009; Wright, 2009).  

Penyelesaian permasalahan yang saya alami tidak terlepas dalam usaha untuk 

mengembangkan potensi atau talenta yang saya miliki. Sesuai dengan firman Tuhan  dalam 

Yeremia 29: 11 “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu 

mengenai kamu…….. rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, ……… 

hari depan yang penuh harapan”, saya sadar bahwa mendapatkan kembali potensi yang telah 

Tuhan berikan dan termasuk juga memulihkan kembali hubungan saya dan keluarga  adalah 

hal yang penting dan ini tentunya dimulai dari diri saya sendiri dahulu. Selain itu juga tertulis 

dalam Mazmur 139 :14 “Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, 

ajaib apa yang Kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya”, Tuhan telah  menciptakan kita  

sebagai pribadi yang memiliki kualitas karakter yang baik sehingga sudah menjadi tanggung 

jawab kita untuk memperbaiki diri kita  menjadi seperti   rancangan Tuhan tersebut. 
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PENUTUP 

 Berbagai permasalahan yang manusia alami, terkadang tidak cukup diselesaikan secara 

medis atau dengan layanan psikologis saja bila permasalahan tersebut tidak kunjung selesai 

atau sembuh, tetapi sudah memerlukan penyelesaiannya sampai ke level spiritual/rohaniah. 

Dalam level spiritual, kita perlu menggali permasalahan dari dalam diri terlebih dahulu, dalam 

arti tidak mencari kesalahan pada orang lain, sebab fokus untuk memperbaiki diri. Dengan 

menyelesaikan permasalahan yang menyangkut aspek spiritual akan membuat seseorang lebih 

kuat dan akan mampu untuk membantu orang lain yang bermasalah.  
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Abstrak: Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada semua lapisan masyarakat 

dalam berbagai jenjang usia. Perkembangan anak-anak usia dini yang belum siap dengan 

perkembangan digital, akan mengalami ketergantungan terhadap penggunaan smartphone dan 

media digital lain. Orang tua menggunakan smartphone pada anak usia dini untuk mengajarkan 

informasi dan sebagai media yang dapat menenangkan anak. Pembahasan yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam perkembangan Iman Kristiani pada anak 

usia dini. Studi Pustaka dilaksanakan dengan melakukan kajian literatur dan Alkitab, untuk 

memahami peran orang tua dalam perkembangan spiritual anak usia dini. Peran orang tua 

sebagai penanggungjawab utama pertumbuhan iman anak. Orang tua dituntut sebagai model 

dalam memperkenalkan ibadah dan pemahaman Alkitab pada anak sejak dini. Peran orang tua 

tersebut dikuatkan dengan peran gereja dan sekolah minggu anak. 

Kata kunci: Orang tua, Iman Kristiani, Anak usia dini, Digital 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan informasi  mengalami kemajuan  yang  pesat. Masa 

Pandemi Covid-19 menjadi puncak perkembangan digital dalam dunia pendidikan. Kebutuhan 

akan teknologi dan informasi secara digital menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan. Sehingga penggunaan internet menjangkau semua lapisan masyarakat dan 

mempengaruhi anak-anak usia dini. Anak-anak yang lahir pada masa perkembangan digital 

secara langsung akan berinteraksi dengan teknologi digital. Anak-anak memiliki 

ketergantungan yang cukup tinggi terhadap teknologi digital. Penelitian yang dilakukan Zaini 

(2019) pada siswa TK di Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat penggunaan smartphone 

pada anak usia TK 4-6 tahun berada pada kategori tinggi yaitu 94%. Anak-anak menggunakan 

smartphone dan tablet sebagai sarana pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. 

Beberapa orang tua memperkenalkan media tersebut sebagai media edukasi untuk menambah 

wawasan anak. Orang tua menganggap smartphone dan tablet sebagai sarana hiburan, agar 

anak tidak cerewet dan rewel. Solusi yang digunakan orang tua tersebut akan menimbulkan 

persoalan tersendiri bagi anak. Hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan ibadah dan 
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pertemuan gereja, menunjukkan bahwa orang tua menggunakan handphone sebagai alat yang 

dapat membantu anak duduk tenang dalam peribadatan. Orang tua belum  mengajarkan pada 

anak menghormati Hadirat Tuhan dalam ibadah. Orang tua tidak menyadari bahwa sedang 

membangun kebiasaan baru yang dapat menjerumuskan anak pada kehilangan pengenalan 

akan iman.  

 Kemdikbud memaparkan dalam lamannya (Kemdikbud, 2016), bahaya yang 

mengancam anak-anak di era digital adalah Pertama, masalah kesehatan mata anak. Kedua, 

masalah tidur anak dapat terganggu. Ketiga, anak akan mengalami kesulitan konsentrasi karena 

penggunaan media digital memiliki efek pada keterampilan mengubah perhatian anak. 

Keempat, dapat menurunkan prestasi belajar anak. Kelima, dapat menghambat perkembangan 

fisik. Keenam, perkembangan sosial anak pun terhambat. Ketujuh, anak tak dapat 

menyeimbangan antara bermain di perangkat digital atau bermain di dunia nyata. Kedelapan, 

penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat menunda perkembangan 

bahasa anak, terutama untuk anak-anak usia 2 tahun dan dibawahnya.  

Dalam observasi pada kegiatan sekolah minggu pada jenjang Batita (Bawah Tiga Tahun), 

kehadiran anak usia 0-3 tahun rata-rata hanya 3-5 anak setiap minggu. Hasil wawancara pada 

orang tua yang memiliki bayi dan Batita, mereka sengaja tidak melibatkan anak-anak dalam 

sekolah minggu Batita. Mereka menganggap anak Batita belum mengerti dan belum bisa 

mengikuti ibadah sekolah minggu Batita. Keyakinan tersebut diperkuat dengan membiarkan  

anak Batita tidak ikut dalam ibadah, bermain handphone saat ibadah, dan mengalihkan 

perhatian anak dengan bermain di luar halaman gereja. Orang tua masih menganggap bahwa 

pengenalan sekolah minggu, dilakukan apabila anak sudah duduk di sekolah dasar. Beberapa 

orang tua khawatir apabila anaknya hanya akan mengganggu ibadah, sehingga memilih 

meninggalkan anak di rumah atau mengajak anak keluar gedung gereja. Beberapa orang tua 

belum membiasakan anak mengenal ibadah sejak dini, sehingga belum dapat memperkenalkan 

dan menumbuhkan iman anak sejak dini. 

Keluarga berperan penting dalam mengenalkan iman pada anak sejak dini. Namun belum 

banyak keluarga yang mengembangkan kebiasaan rohani dalam keluarga. Terdapat 5 dari 10 

orang tua jarang melakukan doa bersama dalam keluarga yang dapat menjadi sarana 

pendidikan iman anak (Erma, 2018). Kesibukan anggota keluarga, anak yang susah diajak 

berdoa dengan alasan mengantuk, malas dan lebih suka bermain, menjadi persoalan  yang 

muncul dalam upaya memperkenalkan doa bersama pada anak. Permasalahan iman anak 

menjadi tanggungjawab orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak.  
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  Alkitab mencatat dalam  Ams. 4:1-4; 6:20 “maka orang-tua bertanggung jawab untuk 

memberi asuhan dan didikan kepada anak mereka yang akan mempersiapkan mereka untuk 

hidup berkenan kepada Allah”. Ul. 6:7 “haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang 

kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila 

engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun”. 

 Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga yang memiliki peran secara langsung 

dalam membangun iman anak. Orang tua yang paling bertanggung jawab dalam  memberikan 

didikan alkitabiah dan rohani kepada anak-anak. Gereja melalui kegiatan sekolah Minggu 

membantu melengkapi  didikan dalam keluarga.  

Berdasarkan latar belakang tersebut telaah ini bertujuan mendeskripsikan peran orang tua 

dalam Perkembangan Iman Kristiani Anak Sejak Dini. Peran ini penting untuk disampaikan 

pada orang tua untuk kembali melakukan refleksi, apakah telah terlibat secara aktif dalam 

mengembangkan iman Kristiani anak sejak dini. 

 

PEMBAHASAN 

 Konsep iman seringkali dihubungkan dengan “percaya”, dalam Galatia 3:26: “Sebab 

kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa umat yang 

telah dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan senantiasa percaya akan Yesus Kristus sebagai 

panutan dan penuntun. Efesus 3: 17 “sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan 

kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Seseorang yang beriman maka ia akan 

menempatkan Kristus di dalam hatinya dan terus bertumbuh dan berpegang pada pemahaman 

akan Yesus Kristus. 

 Peter Kreeft dan Ronald K.Tacelli (Suanglangi, 2005) mendefinisi iman sebagai obyek 

iman dan tindakan iman. Obyek iman sebagai segala hal yang dipercayai yang telah dinyatakan 

oleh Allah di dalam Alkitab. Tindakan iman yang rela mengorbankan diri dalam kepercayaan 

kepada Allah. Definisi iman tidak hanya percaya terhadap Allah yang dinyatakan kelahiran di 

dunia dalam Yesus Kristus, tetapi juga dalam Tindakan nyata dalam menyatakan kasih Kristus 

bagi sesama.    

Pendidikan iman anak menjadi hal yang harus diperhatikan sejak jaman Israel kuno. 

Pendidikan yang berpusat di tengah keluarga, tidak hanya mengajar dan mentransfer ilmu, 

tetapi membekali keterampilan dan karakter tentang karya Allah dalam memelihara umat 

(Susanta, 2019). Pendidikan iman anak menjadi tanggungjawab orang tua dan komunitas 

dalam mengembangkan iman anak sejak dini. 



58 
 

Pendidikan anak dibahas dalam ayat-ayat Alkitab pada Perjanjian Lama dan Perjanjian 

Baru. Yesus Kristus menaruh perhatian pada anak dan pendidikan anak. Patodingan (2020) 

menyebutkan terdapat tiga prinsip penting dalam perspektif Alkitab tentang Pendidikan anak, 

yaitu sebagai proses penanaman iman, sebagai proses transfer pengetahuan, proses penanaman 

nilai-nilai kekristenan dan bagaimana anak-anak Allah hidup dalam berbudaya.  

Pembahasan mengenai iman kristiani dibahas dalam berbagai penelitian dan kajian-

kajian. Joseph Ratzinger memberikan pedoman iman yaitu kepercayaan iman umat Kristiani 

akan satu Allah yang bersifat Tritunggal Mahakudus yang  dijelaskan menjadi acuan: bahwa 

Tuhan sebagai Sumber Utama Hidup Umat Kristiani, pengakuan iman akan satu Tuhan, Allah 

Bapa, Putera, dan Roh Kudus (Sugiyono, 2019). Nilai-nilai kristiani yang mendasar dan 

dirumuskan sebagai pedoman, antara lain: keadilan/ kesetaraan, belas kasih dan kepedulian, 

penatalayanan/ kepemimpinan yang melayani, kebebasan, keberlanjutan, 

pertanggungjawaban/ akuntabilitas, peran serta/ komunitas, berbagi/ solidaritas, transparansi, 

inovasi, perdamaian, pengampunan/ rekonsiliasi, (Wijaya, 2017). Keluarga Kristen harus 

meningkatkan iman Kristiani anak melalui tujuh kebajikan utama yaitu belas kasih, empati, 

penguasaan diri, rasa hormat, toleransi, adil dan cinta tanah air, sebagai landasan membangun 

pribadi berkarakter. (Stevanus, 2018).  

Peningkatan iman kristiani untuk anak-anak telah dikembangkan dengan berbagai 

macam metode dan teknik pengajaran yang dapat membantu anak dalam memahami serta 

meningkatkan iman Kristianinya. Bahkan guru sekolah minggu berupaya menerapkan 

pengenalan Alkitab secara kreatif, sehingga anak sekolah minggu akan tertarik dan membantu 

anak sejak dini mengenal Alkitab (Donnalo, 2020). Beberapa metode pengembangan teknik 

pengajaran tersebut antara lain penggunaan cerita religi gambar berseri untuk peningkatan rasa 

cinta kepada Tuhan (Repini, 2014), penggunaan film animasi untuk meningkatan iman anak-

anak sekolah minggu (Lomo, 2020) dan e-book interaktif tentang konsep keselamatan dalam 

Iman Kristen (Tjourisa, 2014). Beberapa metode tersebut dapat menarik perhatian anak untuk 

lebih ingin tahu tentang pengajaran Iman Kristiani. Semakin tinggi tingkat pengajaran firman 

Tuhan yang dihadiri anak dan remaja akan meningkatkan pertumbuhan rohani mereka (Latif, 

2019). Demikian juga tingginya tingkat kehadiran anak dan remaja dalam persekutuan akan 

meningkatkan pertumbuhan rohani anak. 

Alkitab telah secara jelas membahas pentingnya menyerahkan anak-anak kepada Allah 

pada permulaan kehidupan mereka (1Sam. 1:28; Luk. 2:22). Orang tua perlu mengambil peran 

dalam mendidik dan mengajarkan iman sejak dini pada anak. Anak-anak perlu diperkenalkan 

cara membangun ibadah yang benar, mengikuti ibadah yang benar, berdoa dan berbagai 
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kegiatan ibadah yang meningkatkan pemahaman anak-anak sejak dini. Pendidikan iman anak 

dalam keluarga merupakan hal paling penting dari rencana Allah. Pertumbuhan iman kepada 

Yesus Kristus merupakan tanggung jawab orang tua. Pendidikan iman yang baik dan berakar 

kuat akan menentukan keberhasilan prestasi belajar anak (Debi, 2020).  

Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh peran orang tua. Peran orang tua dalam 

mengajarkan berbagai hal pada anak sejak awal pertumbuhan. Orang tua berperan dalam 

pertumbuhan anak secara fisik dan psikologis anak. Pertumbuhan secara fisik dipenuhi melalui 

makanan, minuman dan kebutuhan jasmani, sedangkan pertumbuhan secara psikologis dapat 

dipenuhi melalui perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Orang tua berperan 

penting dalam mengenalkan anak kepada Tuhan. 

Fowler (Papalia, 2009) menjelaskan teori perkembanggan spiritual pada usia 18 bulan 

sampai 24 bulan berada pada  tahap 1, kepercayaan intuitif-proyektif. Pada tahap ini anak mulai  

belajar  memahami  kekuatan yang mengendalikan dunia, anak mulai membayangkan  surga 

dan neraka secara  imajinatif. Anak mulai  tertarik dengan cerita orang dewasa bacakan, 

sehingga menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab akan mengembangkan pemahaman anak. 

Anak masih belajar untuk membedakan khayalannya dengan realitas yang sesungguhnya. 

Pemikiran yang bersifat egosentris, yaitu memikirkan Tuhan berdasarkan pemikiran yang 

masih sederhana yang dikaitkan dengan konteks kepatuhan dan hukuman.  

Secara kognitif, anak usia dini memiliki kemampuan berpikir sensoris motoris, mereka 

mengembangkan pemikiran berdasarkan indera (Santrock, 2011). Anak-anak belajar 

memahami dunia di sekitarnya menggunakan sentuhan, rabaan, pendengaran, penglihatan dna 

penciuman. Pada masa ini penting bagi orang tua untuk memberikan model pada anak dalam 

membangun ibadah. Anak-anak mulai belajar menirukan sikap berdoa, belajar menyangikan 

dengan Gerakan dan memperhatikan orang lain yang bercerita. Pengenalan awal mengenai 

cerita Alkitab pada anak usia dini dan seperangkat kegiatan keagamaan akan membantu anak 

belajar memahami cara mengikuti ibadah yang benar, sehingga akan memperkenalkan pada 

anak tentang membangun iman, melalui pengenalan akan Yesus Kristus. 

Cara orang tua membimbing dan mengasuh anak berperan penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan iman anak. Orang tua perlu memikirkan pola asuh yang tepat dalam 

memahami perkembangan anak. Pola asuh authoritative dan demokratis, dianggap sebagai pola 

asuh orang tua yang efektif pada era digital yang menguatkan anak untuk bersikap kritis pada 

pengaruh digital dan peduli pada seluruh dimensi pembentukan anak (Fatmawati, 2019). 

Bagaimana caranya agar orang tua bisa mengajarkan/ memperkenalkan iman Kristiani kepada 

anak, kuncinya yaitu dengan membongkar perbendaharaan Kebenaran Allah yang kekal dan 
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belajar untuk menyampaikan dan mengajarkannya sebaik mungkin kepada anak-anak kita pada 

umur yang tepat (Brewster, 2011).  

Banyak orang tua merasa tidak mampu mengajar anak mereka, dan sebagian diantaranya 

melibatkan lembaga pendidikan untuk membantu orang tua dalam mendidik anak. Hutabarat 

(2018) berpendapat, pendidikan agama Kristen perlu melibatkan peran keluarga menanamkan 

keteladanan dan praktek hidup berdasarkan cinta kasih Yesus Kristus dengan menambentuk 

karakter Kristiani pada anak-anak sejak dini. Kerjasama keluarga dengan gereja dan pendidik 

agama Kristen di sekolah berpengaruh penting dalam pertumbuhan karakter Kristen pada anak. 

Keluarga berperan sebagai lembaga pertama yang ditetapkan Allah, untuk meletakkan dasar-

dasar pembentukan kepribadian melalui pemuridan (Sandalalong, 2020).  Peran keluarga 

sebagai pusat bermisi dengan menjadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk 

menyampaikan firman Tuhan melalui pengajaran dan teladan kehidupan sehingga keluarga 

Kristen merupakan tempat mengajarkan iman kepada anak-anak (Ndruru, 2019). Peningkatan 

kecerdasan spiritual anak melalui perjumpaan dengan Kristus, mengenal kebenaran Firman 

Tuhan, nilai-nilai Kristiani dan anak termotivasi melayani dan menginjil serta mampu 

menyelesaikan persoalan (Sahertian, 2018).  

1 Korintus 13: 13 “Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, 

dan yang paling besar di antaranya ialah kasih” 

 

LESSON LEARNED 

Pemazmur menyatakan: “...tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian 

puji-pujian kepada TUHAN dan kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah 

dilakukan-Nya.” (Mazmur 78:4b). Peran keluarga sebagai tempat pertama dalam mengajarkan 

Firman Tuhan merupakan eksistensi yang utama dalam pengajaran iman anak. Anak-anak yang 

didik untuk mengenal Kristus sejak dini melalui pemodelan orang tua dan pengajaran Alkitab 

akan membentuk anak memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus sebagai Juru Selamat. 

Pengajaran yang dilakukan secara berulang-ulang pada anak, akan membantu anak memiliki 

kesadaran akan iman kepada Yesus Kristus. Melibatkan anak-anak dalam berdoa, memuji 

Tuhan, mendengarkan Firman Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan merupakan prioritas utama 

yang harus dilakukan orang tua sebagai tempat pengembangan spiritual anak yang mendasar. 

Dengan memiliki pemahaman iman, anak akan dapat bertumbuh dan mampu menyelesaikan 

masalah di masa depan. Anak usia dini mampu memahami dan mengenal Tuhan, sehingga 

peran orang tua dalam sebuah keluarga, sebagai sentral upaya peningkatan iman anak akan 

pemahaman kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang senantiasa menyertai hidup anak-anak.  
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KESIMPULAN 

 Anak adalah pusaka dari Tuhan (Mazmur 127:3), anak jangan dilihat sebagai sumber 

kebahagian keluarga ataupun sumber kerepotan, namun sebagai pemberian dari Tuhan yang 

sangat bernilai. Orang tua adalah wakil Tuhan bagi anak. Kewibawaan ayah menyatakan kuasa 

dan kedaulatan Allah, sedangkan kelembutan ibu menyatakan cinta kasih, perlindungan, dan 

jaminan yang penuh. Anak akan melihat Tuhan melalui hidup orang tuanya, karena itu orang 

tua harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Amsal 20:7: “Orang benar yang bersih 

kelakuannya — berbahagialah keturunannya”. 

 Hukum kelima dari Sepuluh Perintah Allah adalah “hormatilah orang tuamu ” (Kel. 

20:12), hal ini berarti bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan horizontal, 

bukan vertikal. George Barna (2003), peneliti terkenal tentang iman dan gereja di Amerika, 

menyatakan bahwa: “bila orang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat sebelum 

mereka mencapai usia remaja, kecil kemungkinan mereka akan melakukan itu”. 

  Anak membutuhkan identitas diri yang baik, hal ini sangat berkaitan dengan identitas 

orang tuanya, jangan karena anak masih kecil maka ia dibiarkan, firman Tuhan mengatakan 

dari sejak kecil anak harus di didik dijalan yang benar, maka sampai masa tuanya ia tidak 

meninggalkan jalan itu (Amsal 22:6). Oleh karena itu diharapkan sebagai orang tua, hidupnya 

harus  sungguh-sungguh sebagai orang Kristiani. Adapun peran orang tua dalam mendidik anak 

dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, menjadi guru (membantu anak dengan 

menjelaskan apa yang dilihat/ diamati oleh anak). Kedua, menjadi teman (membantu anak 

untuk berinteraksi). Ketiga, menjadi seorang hakim (membantu anak untuk menentukan hal 

yang tidak dimengerti atau tidak diketahui, hal ini bertujuan agar anak mengetauhi hal-hal apa 

saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan). Keempat, menjadi seorang pengawas 

(orang tua mengetahui bagaimana tumbuh kembang anaknya baik secara kognitif, fisik, sosio-

emosional dan religion). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alkitab,.. 

 

Barna, George (2003). Transforming Children into Spiritual Champions. California: Regal, 34 

  

Brewster, Dan. (2011). Children & Childhood In The Bible Edisi Revisi. Compassion 

International, 146 



62 
 

  

Dannari, H. R. (2020). Implementasi penerapan etika kristen dalam pendidikan iman anak. 

 

Debi, D. (2020). Implementasi pengaruh pendidikan iman anak dalam keluarga terhadap 

prestasi belajar. 

 

Donnalo, R. S. (2020). Implementasi Pengenalan Alkitab Secara Kreatif Pada Anak Sekolah 

Minggu Untuk Meningkatkan Minat Baca. 

 

Erma, E., & Wilhemus, O. R. (2018). Doa Bersama dalam Keluarga Sebagai Sarana Pendidikan 

Iman Anak. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 20(10), 25-41. 

 

Fatmawati, N. I. (2019). Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua 

Milenial. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 11(2), 119-138. 

 

Hutabarat, O. R. (2018). Mendidik Anak  Berkarakter Kristen Mengatasi Kekerasan. Voice of 

Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama, 1(2). 

 

Latif, H. F. (2018). Pengaruh Pengajaran dan Persekutuan Terhadap Tingkat Pertumbuhan 

Rohani Anak dan Remaja. EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani, 

1(2), 119-138. 

 

Lomo, O. 2020. Pengembangan Metode pengajaran melalui film animasi dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai kristiani bagi anak sekolah minggu GpdI Jemaat Alfa 

Omega Kandora. 

 

Ndruru, S. (2019). Pentingnya Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga sebagai Sentral 

Belajar yang Bermisi. Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, 

2(1), 32-44. 

 

Papalia, Diane,E. 2009. Human Development edisi 10 Perkembangan Manusia. Jakarta: 

Salemba Humanika 

 



63 
 

Patodingan, J. (2020). Pandangan Perspektif Alkitab Terhadap Anak-anak Hidup Berbangsa di 

Lembang Kayuosing. 

 

Repini, et al. "Peningkatan Cinta Kepada Tuhan Menurut Iman Kristiani Melalui Cerita Religi 

Di Tk Bruder Dahlia." Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan, vol. 3, no. 10, 10 

Oct. 2014. 

 

Sahartian, S. (2018). Pemahaman Guru Pendidikan Agama Kristen Tentang II Timotius 3: 10 

Terhadap Peningkatan Kecerdasan Spiritual Anak Didik. FIDEI: Jurnal Teologi 

Sistematika dan Praktika, 1(2), 146-172. 

 

Sandalalong, O. 2020. Implementasi Pemuridan Kontekstual Dalam Keluarga Terhadap Anak 

Usia 1-2 Tahun 

 

Siregar, S. (2010). Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan 

Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Stevanus, K. (2018). Tujuh Kebajikan Utama Untuk Membangun Karakter Kristiani Anak. 

BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 1(1), 79-95. 

 

Susanta, Y. K. (2019). Tradisi Pendidikan Iman Anak Dalam Perjanjian Lama. BIA': Jurnal 

Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 2(2), 139-150. 

 

Suanglangi, H. (2005). Iman Kristen dan Akal Budi. Jurnal Jaffray, 2(2), 43-52. 

 

Sugiyono, P. B. (2019). Iman Kristiani Kepada Allah yang Satu. Logos, 15(1), 52-64. 

 

Tjourisa, A. A., Kuntjara, A. P., & Negara, I. N. S. (2014). Perancangan E-Book Interaktif 

sebagai Pengenalan Tentang Konsep Keselamatan dalam Iman Kristen untuk Anak-

Anak Sekolah Dasar. Jurnal DKV Adiwarna, 1(4), 12. 

 

Wijaya, Y., Wantian, C., & Stückelberger, C. 2017.  Iman Dan Nilai-Nilai Kristiani. Geneva: 

Globethics.net 

 



64 
 

Zaini, M., & Soenarto, S. (2019). Persepsi Orangtua Terhadap Hadirnya Era Teknologi Digital 

Di Kalangan Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1), 

254-264. 

 

Online 

 

https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id 

 

https://www.buletinpillar.org/ membesarkan anak dalam Tuhan., hal 2 

  



65 
 

PERAN INTERNET OF THINGS BAGI KEIMANAN KRISTIANI DI MASA 

PANDEMI COVID-19 

 

Putri Mahanani, putri.mahanani.fip@um.ac.id, Universitas Negeri Malang 

Ratna Trieka Agustina, ratna_trieka@yahoo.com, Universitas Negeri Malang 

Adhimas Wahyu Agung Wijaya, adhimaswij@gmail.com, Universitas Negeri Malang 

Kristianingsih, kristianingsih04@gmail.com, Universitas Negeri Yogyakarta 

Christianto Saputro, christiantosaputro2@gmail.com, Universitas Negeri Malang 

 

Abstrak: Virus corona 2019 (Covid-19) saat ini tengah melanda dunia. Hampir seluruh dunia 

saat ini penduduknya telah terjangkit covid. Semua terdampak dengan adanya pandemi. 

Termasuk diantaranya umat kritiani. Tantangan keimanan semakin tinggi mengingat 

lumpuhnya sektor ekonomi yang berdampak juga pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

Terdapat beberapa peran internet of things (IoT) dalam kehidupan orang beriman, diantaranya 

yaitu: (1) membangun komunikasi antar umat kristiani; (2) siraman rohani; (3) motivasi 

kehidupan; (4) mencari informasi terbaru; (5) sharing keilmuan; dan (6) membangun ibadah 

secara online. 

 

Kata kunci: pandemic, covid-19, IoT, kristiani 

 

Pandemi dapat dipahami sebagai sebuah keadaan yang melanda dunia karena sebuah 

persebaran penyakit dalam wilayah yg luas dan bersifat menular. Hal ini diperkuat oleh Dumar 

(2009) yang menyatakan bahwa pandemi merupakan sebuah kondisi dimana sebuah penyakit 

menyebar di wilayah yang luas atau hampir di seluruh dunia dan bersifat menular. Badan 

Kesehatan dunia (WHO) telah mendeklarasikan covid-19 sebagai sebuah pandemi (Spinelli & 

Pellino, 2020). Hari ini, Senin 15 Juni 2020, jumlah penderita covid 19 yang terdeteksi positif 

sebesar  38.277. Jumlah penderita yang dirawat sebesar 21.612, meninggal 2.134, dan yang 

dinyatakan sembuh sebesar 14.531 (Tim covid-19, 2020). Jumlah ini mengalami peningkatan 

dari hari sebelumnya sebesar 857 kasus. Tentunya hal ini masih cukup memprihatinkan, 

mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia 

dan sebagai negara berkembang. Bitar (2019)  menyatakan bahwa secara umum, negara yang 

termasuk sebagai negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, 

menengah-bawah, dan menengah atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebutkan 

sebagai negara berkembang dilihat dari sisi pendapatan ekonomi.  
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Indonesia hingga hari ini masih disebut sebagai negara berkembang, berarti pemasukan 

negara juga masih dalam kategori menengah. Hal ini tentunya juga menggambarkan kondisi 

ekonomi masyarakatnya. Oleh karenanya, adanya pandemic tentu sangat memengaruhi sector 

ekonomi masyarakat. Ketika sector ekonomi yang dipengaruhi, maka pemenuhan kebutuhan 

individu dan masyarakat juga terpengaruh. Dengan adanya pengaruh ini, tentu juga berdampak 

pada keimanan seseorang, termasuk pemeluk agama Kristen.  

Tantangan iman kristiani di tengah bencana tidak hanya terjadi kali ini, pada tahun 

2004, di Indonesia juga pernah terjadi bencana alam Tsunami yang memilukan. Banyak korban 

dimana-mana dan Indonesia menjadi salah satu perhatian internasional kala itu. Namun 

demikian, iman kita tidak boleh surut. Sebagaimana yang tertuang dalam injil Matius 17 ayat 

20, dinyatakan bahwa apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kita akan bisa 

memindah gunung dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. 

Pembuktian iman Kristen juga telah terjadi sejak mula-mula Kristen dikabarkan. 

Seperti yang penah terjadi pada peristiwa berpindahnya bukit Muqatam yang mempertaruhkan 

keberaan umat Kristen di  Mesir pada zaman dahulu. Orang Kristen di Mesir kala itu diberikan 

empat pilihan oleh orang Yahudi, yaitu (1) memenuhi dan mewujudkan perintah injil untuk 

secara harfiah memindahkan gunung; (2) seluruh umat Kristen harus masuk islam, apabila 

imannya tidak terbukti; (3) jika tidak mau masuk islam, umat Kristen harus meninggalkan 

Mesir dan berpindah ke negara lain; (4) Jika mereka tidak mau meninggalkan Mesir, sementara 

mereka tidak mau masuk islam, mereka harus dibunuh (Noorsena, 2019). Melihat hal tersebut, 

pimpinan agama meminta seluruh umat Kristen untuk berdoa dan berpuasa selama tiga hari 

tiga malam. Pada akhirnya pertolongan Allah terjadi tepat pada waktunya. Bukit yang menjadi 

perjanjian tersebut berpindah tempat oleh karena kuasa Allah dalam nama Kristus. 

Hal ini hendaknya juga menjadi iman kita Ketika menghadapi masa pandemic ditengah 

majunya teknologi seperti saat ini. Kekuatan iman kristiani sangat diperlukan agar kita 

dimampukan melewati segala ujian hidup. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan 

iman, bisa menghasilkan malapetaka. Untuk itu, kita perlu memahami peran internet of things 

bagi keimanan kristiani di tengah pandemic. Tujuannya yakni agar kita memiliki pengerahuan, 

kesadaran dan kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, diantaranya internet di 

masa sulit, seperti pandemic covid-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Internet of Things 

 Internet of Things (IoT) biasanya dikenal juga sebagai internet objek. Secara umum, 

IoT mengacu pada interkoneksi jaringan benda sehari-hari yang dilengkapi dengan kecerdasan 

(Xia dkk, 2012). Hal ini diperkuat oleh Miorandi, dkk (2012) yang menyatakan bahwa IoT 

memuat masa depan dimana teknologi digital dan entitas/masyarakat dalam sebuah negara, 

secara fisik dapat dihubungan dengan cara tertentu melalui teknologi informasi dan 

komunikasi. Secara sederhana, IoT digambarkan sebagai sebuah konsep yang menghubungkan 

semua objek di kehidupan sehari-hari ke internet (Baharsyah, 2019). 

 Terdapat 7 prinsip dasar yang menopang IoT (Baharsyah, 2019), yaitu (1) Big analog 

data; (2) perpetual connectivity; (3) Really Real Time; (4) The spectrum on Insignt; (5) 

Immediacy versus depth; (6) Shift Left; dan (7) The next V. Berdasarkan pernyataan Mamad 

(2020), terdapat tantangan dalam penerapan IoT, seperti: (1) kurangnya pengujian dan 

pembaruan; (2) kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi; (3) kompleksitas perangkat 

lunak; (4) volume data dan interpretasi; (5) integrasi; (6) perangkat memerlukan satu daya 

konstan yang sulit; dan (7) interaksi dan komunikasi jarak pendek. 

 Terdapat manfaat Ketika kita memanfaatkan Iot, diantaranya adalah (1) konektivitas; 

(2) Efisiensi; dan (3) Kemudahan (Baharsyah, 2019). Kelebihan lainnya dari penggunaan IoT  

yakni: (1) optimalisasi teknis; (2) peningkatan pengumpulan data; (3) pengurangan limbah; (4) 

keterlibatan pelanggan yang ditingkatkan. Adapun kekurangannya yakni: (1) keamanan; (2) 

privasi; (3) fleksibilitas; (4) kompleksitas; dan (5) kepatuhan (Mamad, 2020). 

 

Iman Kristiani 

Iman merupakan sarana penghubung manusia mendapatkan anugerah keselamatan dari 

Kristus. Dalam efesus 2, dinyatakan bahwa iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan 

keselamatan. Tanpa iman, kehidupan rohani kita akan mati (Tombuku, 2013). Marpaung 

(2010) juga menyatakan bahwa iman memiliki 2 konsep utama, yaitu sebagai dasar segala 

sesuatu yang kita harapkan dan sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. 

 Terdapat empat macam iman Kristen menurut Tombuku (2013), yakni: (a) iman 

indoktrinasi, yaitu iman yang dibentuk dengan cara mengindoktrinasi seseorang sehingga 

orang tersebut mau menerima dan menyetujui ajaran yang disampaikan. Orang Kristen yang 

memiliki iman seperti ini adalah orang yang tahu kebenaran tentang keselamatan, namun tidak 

mengalami kelahiran baru sehingga iman semacam ini tidak membawa keselamatan. (b) iman 

konformitas/historis, yaitu iman dari hasil penyesuaian diri dengan lingkungan Kristen, gereja, 
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keluarga dan sekolah Kristen. Seseorang dengan iman seperti ini memiliki pengetahuan yang 

baik tentang ajaran Kristen, setia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, tetapi semua yang 

dilakukannya merupakan hasil penyesuaian diri dengan lingkungan Kristen dan gereja 

sehingga belum tentu orang tersebut mengalami pertobatan seutuhnya. (c) iman empiris, yaitu 

sebuah kondisi keimanan seseorang yang kuat atau tidaknya iman ditentukan oleh perasaan 

dan pengalaman mereka. (d) iman komitmet, yakni iman yang membuat seseorang 

menyerahkan seluruh bebannya kepada Yesus atau mempercayakan sepenuhnya hidupnya 

kepada Kristys. Inilah iman yang membawa keselamatan. Implikasi iman jenis ini sangat besar, 

yakni Ketika kita beriman pada Kristus, berarti kita meletakkan hidup kita di tanganNya 

dengan penuh keyakinan bahwa kita pasti selamat. Iman yang menyelamatkan melibatkan 3 

aspek, yaitu aspek knowledge, feeling, dan will. Aspek knowledge bicara tentang pengenalan 

akan kebenaran Allah. Aspek feeling bicara tentang timbulnya perasaan mengasihi Tuhan. 

Aspek will bicara tentang adanya kehendak untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada 

Tuhan. 

 

Pandemi Covid-19 

Coronavirus Disease 2019/ Covid-19 sejak akhir desember 2019 dinyatakan sebagai 

kasus pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui di kota Wuhan propinsi Hubei, Tiongkok 

oleh World Health Organization (WHO). Dalam waktu singkat, yaitu pada tanggal 11 Maret 

2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemic (Nurin, 2020) 

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan sebuah penyakit baru yang 

dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh 

infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang 

muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, 

nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis). Berdasarkan berbagai 

penelitian yang telah dilakukan, diduga penyaluran penyakit ini melalui droplet saluran 

pernapasan dan kontak dekat dengan penderita/pasien (Tim covid 2020). Nurin (2020) 

menyatakan bahwa coronavirus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit 

mulai dari flu biasa hingga Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Lebih lanjut diungkapkan bahwa penyebaran coronavirus 

sama seperti virus penyebab flu yakni bisa dari batuk, bersin, maupun sentuhan orang yang 

terinfeksi. Virus juga bisa menular dari barang yang telah terkontaminasi. Gejala yang 

ditunjukkan tubuh Ketika terinfeksi virus corona yakni: hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit 

tenggorokan, demam, tidak enak badan keseluruhan. 
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Cara melindungi diri dari covid-19 diantaranya: (1) tetap tinggal dirumah, bekerja, 

belajar dan beribadah dari rumah; (2) cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik atau 

gunakan hand sanitizer berbasis alcohol minimal 60%; (3) bersihkan dan disinfeksi permukaan 

benda yang sering disentuh; (4) tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu/siku 

bagian dalam; (5) pakai masker jika beraktivitas di luar rumah dan ganti secara berkala; dan 

(6) terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga (Tim covid, 2020). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pandemic covid-19 yang saat ini tengah terjadi mampu berdampak pada keimanan 

seorang kristiani. Dampak terjadi akhirnya pada kondisi keimanan seseorang karena beragam 

aspek lainnya, misalkan ekonomi, sosial, Pendidikan, politik juga telah terpengaruh pandemic. 

Hal ini didukung oleh penyataan Lukito (2020) yang menyatakan bahwa pandemic yang 

berskala luas dampaknya akan mengakibatkan guncangan dan perubahan pada banyak negara, 

khususnya pergolakan politik, system ekonomi, nilai sosial, dan prioritas anggaran. Lebih 

lanjut diungkapkan bahwa adanya pandemic covid-19 ini harusnya membawa manusia 

mengingat Kembali tentang peristiwa Menara Babel. Hubungannya dengan covid-19 ini yakni 

mengingatkan kita Kembali bahwa sebenarnya manusia itu sangat terbatas dan hanya memiliki 

“kekuasaan kecil” di tengah alam semesta. Dengan demikian, sebagai manusia kita tidak boleh 

sombong atau memegahkan diri akan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, adanya pandemic 

ini juga mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berjalan 

dalam kedaulatan dan rencana Allah, bukan sebaliknya bahwa manusia memaksa Allah untuk 

mengerjakan sesuatu sesuai rencana manusia. 

 Keimanan seseorang tentunya sangat berpengaruh terhadap sikapnya dalam 

menghadapi pandemic seperti yang terjadi sekarang ini. Hal ini diperkuat oleh penyataan 

Tomboku (2013), yang menyatakan bahwa iman merupakan sumber kehidupan. Hal ini 

bermakna bahwa iman lah yang akan menuntun seseorang bersikap dalam hidupnya. Kuantitas 

keterlibatan seseorang dalam aktivitas keagamaan tidak dapat menjadi tolak ukur keimanan 

seseorang. Sebagai orang yang beriman dan menerima anugerah keselamatan, ia diharapkan 

menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman yang telah menyelamatkannya. Umat 

Kristen hendaknya senantiasa menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia 

mampu berbuat lebih banyak (Tanudjaja, 2018). Hal tersebut juga dipertegas oleh Marpaung 

(2010) yang menyatakan bahwa iman merupakan dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan 

bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Dengan demikian semakin meyakinkan kita bahwa 

iman kita dalam menghadapi situasi sulit seperti pandemic akan sangat berpengaruh terhadap 
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keberhasilan kita melewatinya. Hendaknya iman kristiani ini menjadi dasar manusia dalam 

berbuat sesuatu, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana. 

 Penggunaan internet di era sekarang tidak dapat dihindari. Apalagi di tengah pandemic 

covid-19, penggunaan internet nyatanya sangat membantu dalam manusia memahami dan 

mengerti kondisi terbaru perkembangan virus ini dalam negara maupun dunia. Penggunaan 

internet dalam kehidupan sehari-hari manusia biasa dikenal dengan internet of things. Internet 

of Things (IoT) merupakan sebuah konsep yang mengacu pada tersambungnya antarkoneksi 

jaringan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Xia dkk, 2012; Baharsyah, 2019).  

Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan menggunakan IoT, utamanya di tengah 

masa sulit. Beberapa peran IoT dalam kehidupan orang beriman diantaranya yaitu: (1) 

membangun komunikasi antar umat kristiani. Hal ini berhubungan dengan salah satu manfaat 

IoT yaitu konektivitas (Baharsyah, 2019). Dengan adanya IoT, umat kristiani dapat tetap 

membangun komunikasi di masa pandemi; (2) siraman rohani. Berkaitan dengan manfaat 

kemajuan teknologi sehingga kegiatan siraman rohami juga bisa dilalukan berbasis internet; 

(3) motivasi kehidupan. Adanya IoT di tengah pandemic dapat bermanfaat untuk memotivasi 

diri dalam kehidupan agar tidak menyerah meskipun di masa sulit; (4) mencari informasi 

terbaru. IoT sangat membantu kita dalam menyerap informasi terbaru berkenaan dengan 

penanganan maupun informasi lain terkait covid-19 sehingga memungkinkan umat kristiani 

bersikap dengan bijaksana; (5) sharing keilmuan. Adanya IoT juga terbukti mampu 

meningkatkan sharing keilmuan dalam mempertahankan iman percanya di tengah pandemic. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa iman membawa seseorang dalam keselamatan (Tombuku, 

2013); dan (6) membangun ibadah secara online. Peran-peran tersebut sesuai dengan kelebihan 

IoT yang dipaparkan oleh Mamad (2020), utamanya tentang keterlibatan yang meningkat 

dengan adanya IoT. Dengan demikian dapat diketahui bahwa internet of things memiliki 

pengaruh dalam kehidupan umat kristiani di tengah masa pandemic covid-19. 
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Abstrak: Berbagai gangguan penyakit yang dialami seseorang tidak jarang selalu 

berulang dan membuat yang bersangkutan menjadi ragu bahwa dia bisa sembuh dari 

gangguan tersebut. Hal ini dikarenakan, tindakan yang dilakukan terkadang tidak 

komprehensif, dalam arti aspek rohani orang tersebut tidak diperhitungkan dalam 

penanganan gangguan tersebut, yang bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan akan 

kebenaran Firman. Karena itu, banyak penyakit yang seseorang alami bila dilacak terkait 

dengan gangguan pada aspek spiritual. Untuk itu penulisan makalah ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman bahwa di dalam tubuh dan jiwa yang sehat terdapat roh yang 

“sehat”; dan untuk  memberikan pemahaman tentang penyebab “sakit” dan pemahaman 

tentang gejala (pikiran, emosi, perilaku, keinginan hati) suatu penyakit,  serta pemahaman  

bagaimana proses menuju kesembuhan. 

Kata-Kunci: penyakit, kesembuhan, aspek spiritual. 

 

PENDAHULUAN  

Berbicara mengenai penyakit, teringat sewaktu remaja, ibu selalu menjauhkan dari 

makanan yang pedas supaya tidak berjerawat. Kenyataannya, saya tetap berjerawat walaupun 

tidak makan makanan yang pedas. Untuk mendapatkan solusi kesembuhan dari jerawat yang 

cukup parah, saya akhirnya berobat ke dokter spesialis kulit. Dengan latar belakang pendidikan 

dokter, saya mempelajari berbagai penyebab dan mekanisme suatu penyakit dalam tubuh 

manusia dan bagaimana cara mengobatinya. Saya hanya mengerti bahwa penyakit adalah 

kondisi tubuh yang menjadi lemah atau abnormal disebabkan infeksi (bakteri, virus, jamur, 

atau parasit), keganasan (rokok, makanan tidak sehat), ataupun karena usia. Tidak pernah sama 

sekali saya mendengar bahwa penyakit bisa disebabkan kondisi kehidupan rohani orang 

tersebut. Tidak pernah terpikir oleh saya mengobati jerawat dengan datang kepada TUHAN, 

yang saya tahu salah satu obat jerawat adalah krim jerawat yang berisi asam benzoac. 

Hingga suatu waktu di awal tahun 2011 saya mendengar dan membaca bahwa penyakit 

sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan Roh yang ada di dalam diri kita masing-masing. 

Hal ini membuat mata dan pikiran saya terbuka oleh hikmat yang dari TUHAN (Wright, 2009). 
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Kebenaran yang disampaikan memberikan damai sejahtera dan kepercayaan bahwa hal 

tersebut akan menuntun kepada jawaban atas setiap masalah bahkan setiap penyakit yang saya 

derita selama ini. Satu hal yang sangat membuat hati senang adalah saya kembali menaruh 

harapan  kepada TUHAN, selamanya saya akan meletakkan harapan saya kepadaNYA dan 

menjadikanNYA kota benteng dan gunung batu perlindungan sebagaimana tertulis di Mazmur 

94:22. 

Walaupun saya seorang dokter bukan berarti saya tidak pernah sakit ataupun tidak 

memiliki sakit penyakit. Saat di Sekolah Dasar saya beberapa kali sakit sampai dirawat di 

rumah sakit. Saat remaja dan bahkan sampai dewasa sering sekali berobat ke dokter, baik 

dokter umum maupun spesialis, dari dokter spesialis penyakit anak, spesialis penyakit dalam 

bahkan sampai dokter spesialis kandungan. Memasuki sekolah kedokteran, dari hanya 

bermasalah dengan wajah (jerawatan) kemudian bertambah dengan lambung --- dari gastritis 

hingga tukak lambung dan duodenum, sakit kepala dan lainnya. Memasuki dunia kerja dan 

seiring dengan bertambahnya usia, semakin panjang juga daftar penyakit bahkan semakin 

sering frekuensi sakit yang membuat saya meningkatkan  pemakaian dosis serta jenis obat. 

Sakit penyakit, perlahan tapi pasti, menghancurkan tubuh, mencuri waktu karena  terus 

sibuk mengobati diri sendiri, dan membunuh iman serta harapan saya kepada TUHAN. Sampai 

kemudian saya memperoleh kebenaran bahwa sebenarnya ada masalah dengan kehidupan Roh 

saya yang menyebabkan saya menderita berbagai sakit penyakit(IBLP, 2001; Wright, 2009). 

Saya percaya bahwa saya benar-benar perlu kuasa TUHAN untuk melepaskan saya dari kuasa 

Roh jahat yang menyakiti tubuh, jiwa dan roh saya. 2 Timotius 4:18: dan TUHAN akan 

melepaskan aku dari setiap pekerjaan yang jahat, dan DIA akan menyelamatkan aku ke dalam 

kerajaan surgawi-Nya. Bagi DIA lah kemuliaan sampai selama-lamanya. 

Pengetahuan ini mungkin akan menjadi awal untuk setiap orang berharap sebagai 

orang-orang percaya agar dapat membedakan Roh dari buah-buahnya; apakah itu berasal dari 

Roh TUHAN atau Roh jahat. Untuk mengenali roh apa yang ada di dalam diri individu dan 

bagaimana masing-masing roh ini bekerja hingga menyebabkan sakit penyakit. Dengan 

harapan, setiap individu dapat mengaplikasikan kebenaran ini di dalam kehidupan sehari-hari, 

dan hal ini sesuai dengan Firman dalam 3 Yohanes 2:1 (ILT3) yang mengatakan Hai yang 

terkasih, berkenaan dengan segala sesuatu, aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan 

ada dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Karena itu, penulisan 

makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa di dalam tubuh dan jiwa yang 
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sehat terdapat roh yang sehat; untuk  memberikan pemahaman tentang sakit-penyakit; 

memahami gejala (pikiran, emosi, perilaku, keinginan hati) suatu penyakit; serta untuk 

memahami proses menuju kesembuhan. 

PEMBAHASAN  

Memahami Bahwa Di Dalam Tubuh Dan Jiwa Yang Sehat Terdapat Roh Yang Sehat 

Sejak dahulu kita mengerti bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Namun 

kebanyakan kita tidak mengerti bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh roh itu, bagaimana 

berperang dalam roh, apalagi melepaskan roh jahat. Kita tidak mengerti bagaimana 

menggunakan kuasa yang TUHAN berikan, bahkan kita tidak yakin bahwa TUHAN sungguh-

sungguh memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, 

dan sebagainya. Di saat DIA meninggalkan dunia ini untuk sementara waktu, DIA memberikan 

kuasa itu dengan harapan kita sebagai orang percaya melakukan/meneruskan pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukanNYA saat DIA di dunia, bahkan DIA berharap kita melakukan 

pekerjaan yang lebih besar dari apa yang sudah DIA kerjakan. 

Faktanya menunjukkan perbedaan, semakin hari semakin banyak orang sakit baik tubuh 

maupun jiwa, semakin banyak kejahatan, ketidakpercayaan, kepahitan, kemarahan, ketakutan, 

kekuatiran, dan lainnya. Kemudian di mana damai sejahtera yang TUHAN tinggalkan itu, ke 

mana kuasa yang TUHAN sudah berikan itu? Pasti ada yang salah yang kita tidak lihat ataupun 

mengerti sehingga damai menjadi hilang dan kuasa itu menjadi lemah. Mengapa TUHAN? 

Ada apa dengan kami anak-anakMu? Apa yang telah kami lakukan? Apa yang kami tidak tahu? 

Apa yang harus kami mengerti? Ke mana kami harus mencari kebenaranMu? Semua 

pertanyaan dan kebingungan ini timbul di saat  melihat diri semakin hancur, baik tubuh dan 

jiwa saya. Semakin banyak penyakit dalam tubuh, semakin sakit juga hati dan jiwa, sampai 

kepada titik percaya bahwa suatu saat jika ini terus berlanjut saya akan menjadi gila. Lama 

saya bertanya kepada TUHAN mengapa saya tidak memiliki kehidupan seperti yang Firman 

TUHAN katakan, mengapa hubungan saya dengan orang tua, saudara, dan orang lain semakin 

memburuk? Mengapa saya berbeda dengan yang TUHAN katakan tentang anak-anak terang, 

garam dunia, menjadi berkat untuk sesama? Saya jauh dari semua itu. 

Puji TUHAN, tahun 2011 TUHAN tolong saya, DIA membawa kepada kebenaran yang 

menyadarkan mengenai dosa-dosa yang saya perbuat. Walaupun tidak mudah untuk 

menerimanya karena merasa saya orang benar dan baik yang tidak mencuri, tidak korupsi, dan 

sebagai dokter saya berusaha bekerja sebaik mungkin. Tidak bisa melihat saya berbuat salah, 
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namun satu hal yang saya syukuri, masih bisa merasakan ada yang salah dengan hati saya dan 

tidak merasakan damai sejahtera, baik tubuh dan jiwa saya. Tidak tahu lagi mana yang benar 

dan salah, semua ini membuat saya takut, kuatir dan stres. Masalah kecil bisa menjadi besar 

dan terkadang rasanya mau mati saja waktu itu. Namun kebenaran itu memerdekakan saya, 

bahwa dosa adalah roh jahat (evil spirit) yang mengikat, mencuri, menghancurkan dan akan 

membunuh saya perlahan tapi pasti baik tubuh, jiwa, dan roh saya. Saatnya untuk saya 

mengidentifikasi dosa lewat pikiran, mata, mulut, telinga yang tidak sesuai dengan perintah 

TUHAN, telah saya lakukan (IBLP, 2001; Wright, 2009).   

Pemahaman Tentang Sakit-Penyakit  

Bagaimana kemudian roh jahat dapat menguasai atau mengikat saya? Banyak hal yang 

membuat kita dapat dikuasai oleh roh jahat, antara lain kesalahan nenek moyang kita yang 

diturunkan dan disebut dengan kutuk 4 keturunan atau 10 keturunan, dosa karena kesalahan 

yang kita perbuat, ataupun transfer dari orang lain (Kitab Ulangan 28 dan 29).  

Bagaimana kita tahu bahwa kita berada di bawah kutuk keturunan atau terikat oleh roh jahat 

atau karena transfer dari seseorang? Mari kita ingat kembali dan buat riwayat/catatan diri  

sedari kecil hingga dewasa bahkan sampai saat ini. Kita coba ingat-ingat kembali beberapa hal 

seperti di bawah ini : 

a. Lihat bagaimana pola keluarga dan leluhur kita. Apakah orang tua, diri kita dan anak-anak 

kita  saat ini ada yang memiliki penyakit yang sama seperti alergi ikan, asma, kanker, 

jantung, hipertensi, DM? Jika ya, itu sudah menunjukkan ada penyakit yang diturunkan 

dari leluhur hingga ke keturunan selanjutnya dan itu adalah kutuk yang diturunkan dari 

generasi ke generasi.  

b. Lihat perilaku kita sedari kecil hingga saat ini. Kapan kita berubah dari rajin menjadi 

pemalas, dari lemah lembut menjadi pemarah, dari pemaaf menjadi pendendam, dari tidak 

pernah nonton pornografi menjadi suka dengan pornografi, dari tidak merokok menjadi 

perokok, dan seterusnya. Dengan siapa anda bergaul, ke mana anda menghabiskan waktu 

anda, apa yang anda dengar ataupun lihat, dan apa yang anda lakukan? Apakah anda yakin 

bahwa anda memuliakan nama TUHAN dengan semua itu? Apakah nama TUHAN 

ditinggikan dengan pornografi, rokok, smartphone, games atau narkoba? 

c. Berikut pengalaman yang saya percaya ada roh jahat yang masuk karena kebodohan atau 

ketidaktahuan saya akan kebenaran. Selama kurang lebih 2 tahun saya pergi menghadiri 

suatu rumah ibadah dan tanpa saya sadari merubah saya sangat cepat, menjadi semakin 
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pemarah, semakin ingin menunjukkan bahwa saya mampu, semakin merasa tidak 

membutuhkan siapa-siapa selain TUHAN, dan berpikir tidak perlu lagi memperdulikan 

orangtua dan adik-adik saya. Saya bahkan menuduh mereka ada di jalan yang sesat. Benar-

benar dibutakan oleh roh jahat (roh kebencian, roh marah, roh balas dendam, dan lainnya), 

saya tidak bisa melihat bahwa saya kemudian menjadi pribadi yang lebih tidak 

menghormati orang tua, tidak bersyukur, dan pembangkang baik kepada orang tua maupun 

TUHAN.  

Tidak mungkin jika kita mengatakan bahwa kita anak TUHAN namun kehidupan kita 

bertolak belakang dengan Firman-NYA. Kita diciptakan segambar dengan TUHAN, tapi 

di mana kemudian gambar itu jika kita tidak mengasihi dan menghormati orang tua kita 

yang bagaimanapun kondisinya mereka adalah orang tua yang telah memelihara kita 

dengan segala kekuatan mereka. Di mana gambar itu di saat kita tidak mau mengampuni 

orang tua ataupun saudara kita yang hanya karena 1 kali, 10x atau bahkan 100x melakukan 

kesalahan namun kita memendam kebencian bertahun-tahun, 365 hari x berapa tahun 

berjalan. Padahal kita berdoa kepada TUHAN dan memohon ampun seperti kita 

mengampuni orang lain, bukankah itu menjadi suatu kebohongan dan kemunafikan di 

hadapan TUHAN? Di mana gambar TUHAN yang terpancar di dalam kita? 

 

Memahami Gejala Sakit-Penyakit dalam Diri Individu 

Bagaimana kita mengetahui bahwa kita “sakit” melalui hal berikut di bawah ini : 

a. Pikiran, dengan melihat bagaimana cara kita berpikir dan menyelesaikan masalah, apa 

yang kita percayai mengenai diri kita, orang lain dan bahkan TUHAN. 

b. Emosi, dengan melihat bagaimana perasaan kita terhadap orang yang merendahkan 

kita, orang yang menegur kita, orang yang menyakiti kita dengan perkataannya, atau 

perasaan kita kepada orang tua dan saudara kita yang menyakiti kita. 

c. Perilaku, dengan melihat bagaimana kita merespon suatu pekerjaan apakah sangat 

lambat atau cekatan? menggerutu atau antusias? 

d. Hati, dengan melihat bagaimana kita bersukacita walaupun dalam keadaan sulit, 

mendahulukan kepentingan orang lain, menghadapi orang yang pemarah, licik atau 

culas apakah hati kita penuh dengan kemarahan atau kebencian? 

Berikut salah satu cara bagaimana mengenali masalah dengan mengenali pikiran, 

hati/motif, perilaku dan perkataan yang jahat dengan menuliskan sebanyak mungkin pikiran 
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yang ada di kepala saya dan memulai untuk mencari akar dari setiap pikiran tersebut. Dalam 

kepala saya ada pikiran yang lama tersimpan bahwa tidak ada orang yang mengasihi saya 

bahkan orang tua saya sekalipun. Kemudian saya terus berpikir dan berusaha mengingat sejak 

kapan saya memiliki pikiran ini dan mengapa sampai saya memilih untuk percaya pikiran 

negatif ini? Pelan-pelan kemudian teringat masa kecil saya, ada satu kejadian yang membuat 

saya berpikir orang tua tidak mengasihi saya. Suatu hari kami sekeluarga beserta sepupu saya 

pergi ke kolam renang, usia saya antara usia 3-5 tahun. Saya, adik dan sepupu berada di dalam 

kolam renang, sedangkan ayah dan ibu duduk-duduk di pinggir kolam. Tiba-tiba saya hampir 

tenggelam dan sepupu berteriak kepada ayah agar menolong, namun ayah menjawab “biarkan 

saja supaya dia bisa berenang”. Ayah saya seorang guru olah raga di satu sekolah. Saat itu 

dalam pikiran saya menuduh ayah tidak mengasihi saya. Sejak itu banyak hal terjadi yang 

semakin menguatkan pikiran saya bahwa ayah dan ibu tidak mengasihi saya, bahkan sampai 

saya dewasa dan menjadi dokterpun pikiran ini tidak pernah hilang. Akibatnya, semakin lama 

semakin saya tidak menyukai kedua orang tua saya, bahkan benci menerima kenyataan saya 

terlahir dari mereka. Perkataan dan perilaku saya menjadi dingin di saat merespon mereka dan 

di dalam hati saya menyimpan kemarahan dan dendam yang sangat besar jika mereka 

menyakiti saya.  

Bagaimana kemudian dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dapat 

menyebabkan sakit penyakit? Apa itu penyakit? Penyakit dalam bahasa Inggris adalah disease 

berasal dari kata dis-ease yang artinya not at peace yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak 

damai. Penyakit adalah hasil atau akibat dari terpisahnya, tidak berdamainya kita dengan : 

1. TUHAN, Firman-NYA, Umat-NYA dan Kasih-Nya. 

2. Diri sendiri, karena tidak menyukai diri sendiri. 

3. Orang lain, karena hubungan yang tidak baik. 

 

Firman TUHAN berkata “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku 

Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia 

kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu [Yohanes 14:27 (TB)]. Di saat kita gelisah dan 

kuatir akan uang, masa depan, dan kesehatan kita, itu adalah tanda bahwa kita tidak berada 

dalam damai sejahtera TUHAN. Tahukah anda bahwa di saat kita gelisah, takut, ataupun 

kuatir, otomatis tubuh bereaksi dengan menghasilkan hormon kortisol agar kita merasa tenang. 

Namun ketakutan dan kekuatiran yang terus-menerus perlahan-lahan akan merusak tubuh 

karena produksi hormon kortisol yang tidak berhenti. Produksi kortisol berlebihan dalam 
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jangka panjang dapat menimbulkan efek fisiologis secara langsung pada metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein, efek inflamatori, fungsi pencernaan, dan lainnya. Kortisol 

secara langsung mempengaruhi respon imun terhadap antibodi, kortisol juga menghambat 

produksi makrofag dan sel limfosit T yang akan menyebabkan sel limfosit B dan produksi 

antibodi. Kemudian mulailah terjadi gangguan sistem imun, yang disebabkan rasa takut, kuatir, 

dan cemas. Sekresi yang berlebih dari kortisol menyebabkan penekanan dari respon imun, 

penurunan jumlah limfosit dan monosit, menghancurkan limfosit yang bersirkulasi, dan 

penurunan makrofag. 

Apa yang TUHAN janjikan mengenai kesehatan kita? Mari kita lihat Firman TUHAN 

mengenai berkat dan kutuk, mengenai berkat pada Ulangan 28:1-2 (ILT3) Firman TUHAN 

berkata “dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara YAHWEH, Elohimmu dan 

berhati-hati melakukan semua perintah-NYA yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, 

maka YAHWEH, Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi 

segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, 

jika engkau mendengarkan suara YAHWEH Elohimmu”. Firman di atas didahului dengan kata 

apabila menunjukkan bahwa berkat itu akan datang jika syarat dan ketentuan terpenuhi, yaitu 

apabila kita melakukan semua perintah-NYA. Jika saudara adalah pelaku Firman dan bukan 

hanya pendengar, berkat akan mengalir dan tidak akan pernah berhenti selama saudara menjadi 

pelaku Firman-NYA. 

Demikian juga mengenai kutuk, pada Ulangan 28:15 (ILT3) Firman TUHAN berkata, “dan 

akan terjadi apabila engkau tidak mendengarkan suara YAHWEH, Elohimmu, dengan 

memelihara sambil melakukan semua perintah-NYA dan ketetapan-ketetapan-NYA, yang aku 

perintahkan engkau pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepada engkau dan 

menimpa engkau”. “Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang tidak tertulis dalam kitab 

Taurat ini, akan ditimbulkan TUHAN menimpa engkau, sampai engkau punah” [Ulangan 

28:61 (TB)]. Kutuk sendiri akan turun jika kita melakukan kesalahan yang sama dengan leluhur 

kita, Firman-NYA berkata “Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, 

demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena” Amsal 26:2 (TB). Jika kita hidup benar, kutuk 

itu tidak akan menimpa kita, untuk itu, tidak selalu setiap orang dalam satu keluarga memiliki 

penyakit yang sama. Kepada orang benar, FirmanNYA berkata “TUHAN akan menjauhkan 

segala penyakit dari padamu, dan tidak ada dari satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu 

akan ditimpakan-NYA kepadamu, tetapi IA akan mendatangkannya kepada semua orang yang 

membenci engkau [Ulangan 7:15 (TB)]. 
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Memahami Proses Menuju Kesembuhan 

Bagaimana kemudian cara kita terlepas dari kutuk atau ikatan roh jahat atau roh sakit 

penyakit? Beberapa tahapan proses di bawah ini saya aplikasikan dalam kehidupan saya 

pribadi. Melalui tahapan proses ini banyak luka yang disembuhkan, banyak pemikiran yang 

diperbaharui, dan banyak karakter yang diproses untuk menjadi lebih baik. Semakin banyak 

buah roh yang dihasilkan dibandingkan roh jahat yang mengikat saya. Saya berharap tahapan 

proses ini juga dapat membantu anda menuju kesembuhan yang dari TUHAN. 

1. Kenali masalah dengan belajar mengenali pikiran, perilaku, perkataan dan hati (motif) 

kita yang jahat.  

Hosea 4:6, TUHAN berkata “Umat-Ku dibinasakan karena kurang pengetahuan...”. Umat 

yang karena kurang pengetahuan yang benar akan TUHAN menjadi tidak tajam membedakan 

mana yang benar dan yang salah. Ibrani 5:14 (TB) juga mendukung ayat di atas “Tetapi 

makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang 

terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang jahat. Bukan hanya perlu tahu yang baik, 

kita juga perlu tahu apa yang jahat di mata TUHAN, apa yang TUHAN benci yang kemudian 

kita lakukan sehingga membawa kutuk dan sakit penyakit, tanpa kita sadari.  

Seperti yang saya ceritakan sebelumnya bagaimana belajar mengenali masalah saya, mana 

yang salah dan mana yang jahat, itu tidaklah mudah karena saya seringkali merasa benar. 

Kemudian saya belajar mencatat pikiran, perasaan, atau perilaku yang negatif dan kemudian 

mulai mencari asal mula pikiran negatif itu, sejak kapan merasa “tidak ada yang mengasihi 

saya, bahkan orang tua saya sekalipun”, apa yang menyebabkan punya pikiran seperti itu, dan 

berusaha menggali semua sedalam mungkin. Sampai kemudian saya menemukan penyebab 

dari pikiran negatif tersebut adalah karena suatu trauma masa kecil, karena perkataan mereka 

yang menyinggung hati saya. Setelah menemukan penyebab pikiran negatif itu saya semakin 

menyadari lagi bahwa karena trauma masa kecil tersebut, sejak saat itu saya membenci orang 

tua.  

Banyak sekali konsekuensi dari kebencian saya kepada orang tua, antara lain adalah cara 

bicara yang ketus dan penuh kepahitan, pembangkang, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak 

menghargai kebaikan mereka, tidak menghormati dan lain sebagainya; dan hal ini 

menunjukkan defisiensi karakter (IBLP, 2001).  Pelanggaran nyata yang saya lakukan kepada 

orang tua saya adalah perintah TUHAN no 5 yaitu tidak menghormati orang tua saya sebagai 

orang yang layak untuk dihormati. Ulangan 5: 16 berkata “ Hormatilah ayahmu dan ibumu, 
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seperti yang telah YAHWEH, Elohimmu, perintahkan kepadamu, untuk membuat umurmu 

panjang dan supaya baik keadaanmu di tanah yang YAHWEH, Elohimmu, berikan kepadamu”. 

TUHAN berjanji jika kita tidak melanggar perintah ini, DIA akan memberikan kita umur yang 

panjang dan dalam keadaan baik yang boleh diartikan bahwa kita akan melindungi kita dari 

sakit penyakit, kemiskinan dan lainnya, ini adalah perlindungan yang TUHAN berikan melalui 

orang tua kita disaat kita menghormati mereka.   

Dari pengalaman mengenali masalah, demikian harapan saya saudara terkasih perlu belajar 

mencari tahu cara berpikir saudara yang salah, perasaan yang negatif (seperti kepahitan, 

kebencian),  perilaku yang pemarah, perkataan yang membunuh ataupun motif/rencana hati 

kita yang jahat.  Menjadi jujur atau mengakui kesalahan kita adalah salah satu kunci yang 

sangat penting untuk  bisa cepat sampai kepada titik ‘repentance” (berbalik dan bertobat dari 

jalan kita yang salah). 2 Tawarikh 7:14, TUHAN berkata “dan umat-Ku, yang atas nama-Ku 

disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya 

yang jahat, maka Aku, Aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka 

serta memulihkan negeri mereka”.  

2. Bertanggung-jawab 

Seorang yang bertanggung-jawab adalah seorang yang akan menyelesaikan masalahnya 

(problem solver). Kita harus bertanggungjawab atas kesalahan yang sudah kita identifikasi 

(ketahui/kenali) dengan mengaku kepada TUHAN bahwa kita telah melakukan kesalahan 

(dosa), telah berpartisipasi dengan si jahat untuk menyakiti diri sendiri, orang lain, dan 

TUHAN serta membiarkan tubuh kita dijadikan alat untuk pekerjaan jahatnya. Akui bahwa 

dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan jahat yang dilakukan, kita sama sekali tidak 

meninggikan nama TUHAN. Amsal 28:13 (ILT3): Siapa yang menutupi pelanggarannya tidak 

pernah beruntung, tetapi dia yang mengakui dan meninggalkannya akan diberi kemurahan. 

Kita diciptakan untuk menjadi segambar dengan Roh TUHAN. Nehemiah 9:2 (ILT3): dan 

keturunan Israel memisahkan diri dari bani orang lain; dan mereka berdiri dan mengaku dosa 

mereka dan kesalahan leluhur mereka. 

Marilah kita datang kepada TUHAN mengakui dan memohon kepada TUHAN dengan 

berkata “Kasihanilah aku, ya Elohim, menurut kebaikan-Mu, menurut kelimpahan rahmat-Mu, 

hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari 

dosaku [Mazmur 51:3-4 (ILT3)]. 2 Korintus 3:18 (ILT3): dan kita semua yang mencerminkan 
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kemuliaan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah-rupakan menurut gambar-

Nya dari kemuliaan ke kemuliaan, sama seperti TUHAN yang adalah Roh.  

3. Repentance (bertobat dari dosa) 

Apa yang dimaksud dengan repentance atau bertobat? Repentance adalah suatu perasaan 

bersalah karena hal buruk telah terjadi karena kesalahan kita;  Suatu perasaan yang timbul 

karena kita menyadari dan kemudian dapat merasakan konsekuensi dari kesalahan (hal buruk) 

yang kita lakukan baik terhadap diri kita ataupun orang lain. Jika kita sungguh-sungguh 

bertobat (truely repentance), pikiran, emosi, dan keinginan kita akan saling mendukung untuk 

membuat suatu pilihan keputusan yang benar yaitu melakukan apa yang seharusnya dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah dalam hidup baik itu kutuk, dosa, sakit penyakit, dan sebagainya 

dengan bertobat dan berbalik dari jalan yang sesat. Kisah Para Rasul 3:19 (ILT3) berbunyi: 

Oleh karena itu bertobatlah dan berbaliklah, agar dosa-dosamu dihapuskan, sehingga saat 

penyegaran (kelegaan) dapat datang dari hadirat YAHWEH. 

 Setelah mengerti kebencian yang ternyata teramat sangat dalam terhadap orang tua, 

saya mulai menyadari kalau banyak kegagalan yang saya alami adalah konsekuensi dari 

kebencian tersebut. Selama ini saya menyalahkan orang tua bahkan TUHAN atas semua 

kegagalan saya. Tidak bisa melihat bahwa kebencian menyebabkan saya hampir tidak pernah 

memiliki hubungan yang tulus dengan orang tua, adik, atau siapapun terutama pria. Juga tidak 

melihat keluarga tidak harmonis dan terpecah-belah karena saya, saya tumbuh menjadi pribadi 

pendiam dan terisolasi oleh perasaan benci. Saya hidup dalam kegagalan, gagal dalam menjaga 

suatu hubungan (keluarga, persahabatan, pertemanan), juga gagal dalam karir dan keuangan. 

Selain hubungan yang tidak baik dengan keluarga, seiring waktu kesehatan saya semakin 

menurun, semakin banyak dan semakin sering sakit, juga kehilangan waktu untuk 

mengembangkan karakter saya menjadi pribadi yang pemaaf, ramah, pengasih, perduli, hormat 

pada orang tua, bersyukur, dan banyak karakter positif  lainnya yang harus saya miliki dan 

kembangkan sebagai orang percaya sehingga layak menjadi teladan dan saksi bagi kemuliaan-

NYA. 

Apa yang kemudian TUHAN pikirkan dan rasakan di saat DIA melihat saya melakukan 

semua hal jahat itu kepada keluarga saya? Saya yakin DIA yang adalah kasih akan merasakan 

kesedihan yang teramat dalam melihat ciptaan-NYA melakukan hal yang sangat jahat, saya 

juga yakin TUHAN tahu bahwa saya sudah teramat jauh dari perintah dan kehendak -NYA. 

Yesaya 59:2 (ILT3) menyebutkan “Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari 
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Elohimmu, dan karena dosa-dosamu, DIA telah menyembunyikan wajah-NYA darimu untuk 

mendengar. Lukas 13:3,5 (ILT3): Aku berkata kepadamu, tidak, sebaliknya jikalau kamu tidak 

bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Yehezkiel 18:30 (ILT3): Oleh 

karena itu Aku akan menghakimi kamu, tiap-tiap orang menurut perbuatannya, hai keluarga 

Israel, firman TUHAN YAHWEH. Berbaliklah dan bertobatlah dari segala pelanggaranmu 

dan kesalahanmu tidak akan menjadi batu sandungan bagimu. TUHAN menginginkan kita 

berbalik dan bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat agar DIA dapat mendengar doa kita, agar 

kita tidak binasa. Wahyu 3: 3  (ILT3): ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan 

mendengarnya, dan peliharalah, dan bertobatlah! Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, 

AKU akan datang kepadamu seperti pencuri dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan 

waktunya AKU akan datang kepadamu. Wahyu 3:19 (ILT3): Siapa saja yang AKU kasihi, 

AKU tegur dan AKU hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah. 1 Yohanes 1:9 (ILT3) Jika kita 

mengaku dosa-dosa kita, DIA adalah setia dan adil sehingga DIA akan mengampunkan 

kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan.  

4. Tinggalkan dosa.  

Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa Ibrani disebut “Khata” yang berarti kegagalan, gagal 

mencapai suatu tujuan yaitu untuk menjadi segambar dengan TUHAN yang juga berarti gagal 

untuk mengasihi TUHAN dan sesama, dengan tidak memberikan hormat atau penghargaan 

yang layak mereka terima. Sedangkan dalam bahasa Yunani dosa disebut “Hamartia” yang 

artinya suatu ‘power atau forces’ (kekuatan/kekuasaan) yang mengatur manusia yang membuat 

manusia menjadi budak atau hamba dosa. Roma 6:6 (ILT3) mengatakan “Dengan mengetahui 

hal ini, bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan sehingga 

kita tidak lagi menghamba kepada dosa”. Roma 7:15 (ILT3) “Sebab apa yang aku kerjakan, 

tidaklah aku ketahui, karena bukan apa yang aku ingini, aku perbuat, tetapi apa yang aku 

benci, aku lakukan.  

Tinggalkan dosa sesegera mungkin dan jadikan dosa sebagai musuh kita. Pisahkan diri kita 

(tubuh, jiwa, dan roh ) dari si jahat. Belajar memisahkan diri kita dari dosa dan pendosa dari 

dosanya. 1 Korintus 10: 21-22: Kamu tidak dapat minum dari cawan TUHAN dan juga dari 

cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat menjadi bagian dalam perjamuan TUHAN dan juga 

dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu TUHAN? Apakah 

kita lebih kuat dari pada DIA? Kasihilah diri kita tapi bencilah dosa, kasihilah sesamamu tapi 

bencilah kejahatan/dosa yang mereka perbuat. Kasihilah sesamamu dengan memilih untuk 
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mengampuni, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, BAPAmu yang di sorga akan 

mengampuni kamu juga, Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, BAPAmu juga tidak 

akan mengampuni. Matius 6 : 14-15. 

5. Lepaskanlah segala dosa 

Bagaimana kita melepaskan kuasa dosa dari tubuh kita yang lemah? Kita dapat terlepas 

dengan menggunakan kuasa darah Yeshua dan kuasa TUHAN yang sudah TUHAN berikan 

kepada kita. Ibrani 2:14-15 (ILT3) berkata “Selanjutnya, karena anak-anak kecil itu telah 

memiliki persekutuan daging dan darah, maka DIA sendiri dengan cara yang sama telah ambil 

bagian dalam hal yang sama, sehingga melalui kematian, DIA dapat memusnahkan dia yang 

memiliki kekuasaan atas maut, yaitu si Iblis; bahkan DIA dapat membebaskan mereka, siapa 

saja yang menjadi korban perbudakan dalam ketakutan akan kematian di sepanjang 

hidupnya”. Demikian Lukas 10:19 (TB) berkata “Sesungguhnya AKU telah memberikan kuasa 

kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan 

musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu”. TUHAN juga berfirman “Dan 

aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang engkau ikat di 

bumi akan terikat di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga 

[Matius 16:19 (ILT3)]. 

Kita mengetahui bahwa kita memiliki kuasa untuk melepaskan roh jahat dalam diri kita 

ataupun orang lain namun ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak melakukannya, 

antara lain karena : 

1. pengetahuan yang kurang sehingga kita tidak tahu caranya, “Umatku binasa karena kurang 

pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, AKU pun menolak kamu 

menjadi imam bagi-Ku. Oleh karena kamu melupakan torah Elohimmu, Aku pun akan 

melupakan anak-anakmu” [Hosea 4:6 (ILT3)]. Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu, 

carilah, dan kamu akan mendapatkan, ketuklah, dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab, 

setiap yang meminta, dia menerima, dan yang mencari, dia akan mendapatkan, dan bagi 

yang mengetuk, ia akan dibukakan [Matius 7:7-8 (ILT3)].  

2. iman yang kurang sehingga kita tidak menyadari kalau sebenarnya kita tidak percaya 

bahwa kita memiliki kuasa itu, “Jadi, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran 

itu melalui firman Elohim [Roma 10:17 (ILT3)]. Dan ketujuhpuluh orang itu kembali 

dengan sukacita, sambil berkata, ‘Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami 

dalam nama-MU” [Lukas 10:17].  Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu, carilah, dan 
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kamu akan mendapatkan, ketuklah, dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab, setiap yang 

meminta, dia menerima, dan yang mencari, dia akan mendapatkan, dan bagi yang 

mengetuk, ia akan dibukakan [Matius 7:7-8 (ILT3)].  

3. dosa yang mengikat kita membuat kita lemah dan tidak mampu melawan kekuatan/kuasa 

dosa/si jahat, “karena itu tunduklah kepada TUHAN dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari 

dari padamu (Yakobus 4:7). Singkirkanlah darimu segala pelanggaran yang kamu telah 

berdosa di dalamnya, dan bentuklah bagi dirimu sendiri hati dan roh yang baru, karena 

mengapa kamu akan mati, hai keluarga Israel? [Yehezkiel 18:31 (ILT3)]. Sebab aku tidak 

berkenan dalam kematian orang yang mati, firman Tuhan YAHWEH’ jadi berbaliklah dan 

hiduplah [Yehezkiel 18:32 (ILT3)]. 

TUHAN ingin kita hidup dalam Roh yang baru, yaitu hidup dalam roh kebenaran, roh 

sukacita, roh damai sejahtera, roh kasih, roh kesabaran, roh kemurahan, roh kebaikan, roh 

kesetiaan, roh kelemah lembutan, roh penguasaan diri, dan sebagainya. Maka lepaskanlah 

segala roh yang membuat kita mati secara spiritual, lepaskanlah semua roh perzinahan, roh 

percabulan, roh kecemaran/kenajisan, roh hawa nafsu/sensualitas, penyembahan berhala, roh 

sihir, roh perseteruan/permusuhan, roh perselisihan, roh iri hati, roh amarah, roh persaingan, 

roh kepentingan sendiri, roh sekte-sekte, roh percideraan, roh kebencian, roh pembunuhan, roh 

kemabukan, roh pesta pora, roh kemunafikan, roh kepahitan, dan sebagainya. 

6. Lawan atau tolak dosa 

Iblis akan berusaha kembali untuk mengikat kita dan menjadikan tubuh kita sebagai 

rumahnya jika kita tidak menjaga tubuh, jiwa (pikiran, kehendak, dan emosi), dan roh kita 

untuk tetap taat kepada TUHAN. Lukas 11:24 (ILT3): Ketika roh najis ke luar dari manusia, 

dia mengembara ke tempat-tempat tandus untuk mencari perhentian, dan ketika tidak 

menemukan, dia berkata “Aku akan kembali ke rumah ku yang dari sana aku telah ke luar”. 

Tetaplah teguh untuk melawan si iblis, Yakobus 4:7 (ILT3) berkata “Oleh karena itu 

tundukkanlah dirimu kepada Elohimmu, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri dari 

padamu”. Tundukkan dahulu dirimu baru kuasa yang TUHAN sudah berikan untuk melawan 

si iblis akan bekerja. Gunakan perlengkapan senjata TUHAN, “ Sebab itu, gunakanlah 

selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang 

jahat dan berdiri teguh, setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, dengan 

mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju zirah keadilan, dan 

mengalasi kaki dengan kesiapan injil damai sejahtera, seraya menggunakan perisai iman di atas 
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segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan anak panah si jahat yang telah 

dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang Roh yang adalah firman 

Elohim, melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam Roh, dan dalam 

hal yang sama, berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang 

kudus [Efesus 6:13-18 (ILT3)].  

7. Bersukacitalah  

1 Tesalonika 5:18 (ILT3) berbunyi “Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah 

kehendak Elohimmu dalam HaMashiakh YESHUA bagi kamu. Lukas 15:7 (ILT3) “Aku 

berkata kepadamu, “Akan ada sukacita sedemikian rupa di surga karena seorang berdosa ketika 

bertobat, melebihi sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak mempunyai keperluan akan 

pertobatan. Yesaya 35:1-10 (ILT3) menggambarkan bagaimana TUHAN menghibur Umat-

NYA dan membuat mereka bernyanyi dan bersukacita untuk memuliakan TUHAN. “Padang 

gurun dan tanah tandus akan bersorak-sorai, dan padang belantara akan bersukaria dan 

berbunga seperti mawar. Ia bermekaran dan bersukaria, juga bernyanyi dengan sukacita. 

Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron; mereka akan 

melihat kemuliaan YAHWEH, keagungan Elohim kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan 

teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada hati yang cepat tawar, “Jadilah kuat! 

Janganlah takut! Lihatlah Elohimmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran 

Elohim, DIA akan datang dan menyelamatkan kamu” Maka mata yang buta akan dicelikkan, 

dan telinga yang tuli akan dibukakan. Dan yang timpang akan melompat seperti rusa bahkan 

lidah yang kelu akan bersorak-sorai. Sebab, mata air akan memancar di padang gurun, dan 

aliran-aliran sungai ada di padang belantara. Dan tanah kering akan menjadi kolam dan tanah 

gersang akan menjadi mata air, di tempat kediaman serigala, pembaringannya rumput hijau, 

buluh dan pandan. Dan jalan raya akan ada di sana, dan ada sebuah jalan, dia akan disebut jalan 

Kekudusan. Orang yang tidak tahir tidak akan melewatinya. Namun bagi mereka yang 

melewati jalan itu bahkan orang bodoh tidak akan tersesat. Singa tidak akan ada di sana, dan 

binatang buas tidak akan ditemukan di sana. Namun orang-orang yang ditebus akan berjalan 

di sana. Dan orang-orang yang telah ditebus YAHWEH, akan kembali dan memasuki Zion 

dengan nyanyian dan sukacita yang kekal di atas kepala mereka, kegembiraan dan 

sukacita akan memenuhi mereka. Namun kesedihan dan keluhan akan menjauh”. 
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Berikanlah kepada TUHAN segala pujianmu, penyembahanmu, dan hormatmu karena oleh 

karena anugerah dan kasih karunia-NYA kita dapat mengalami sukacita kemenangan. Hanya 

Dialah TUHAN yang layak dipuji dan disembah. 

8. Restorasi  

Restorasi adalah pemulihan dengan kembali kepada tujuan TUHAN menciptakan kita pada 

mulanya, bagian dari restorasi antara lain adalah : 

1. menjadikan TUHAN prioritas, ‘carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenaran-NYA, 

maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu (Matius 6: 33).  

2. menjadikan bangsa ini mengenal TUHAN, Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah 

semua bangsa [Matius 28:19a (ILT3)]. 

3. menjadi saksi TUHAN, namun kamu akan menerima kuasa bilamana Roh Kudus 

datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku, baik di Yerusalem, 

maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi [Kisah Para 

Rasul 1:8 (ILT3)]. 

4. mengembangkan potensi kita dan karakter TUHAN, “Sebab AKU mengetahui 

rancangan-rancangan yang AKU rancangkan atas kamu, firman YAHWEH, rancangan-

rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa 

depan dan harapan [Yeremia 29:11(ILT3)]. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga 

bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan 

ketabahan, dan ketabahan itu membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang 

teruji, pengharapan dan pengharapan tidak mempermalukan (mengecewakan), karena 

kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan 

kepada kita [Roma 5:3-5 (ILT3)]. Mazmur 51:12-13 Ya Elohim, ciptakanlah bagiku 

hati yang bersih dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku 

dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus dari padaku. 

5. memiliki tujuan/goal yang sama dengan TUHAN seperti membantu orang lain untuk 

terlepas dari kuasa roh jahat dan sakit penyakit. Dan setelah memanggil kedua belas 

murid-NYA, DIA memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka, untuk 

mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh. 

Matius 10:1 (ILT3). Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya: mereka akan 

mengusir setan-setan demi nama-KU [Markus 16:17]. 
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Penutup 

Penyakit adalah gambaran dari kehidupan roh yang ada di dalam kita; dan roh yang 

“mati” ini membawa kita ke dalam berbagai masalah dalam kehidupan baik kesehatan, 

hubungan, ataupun finansial kita. Untuk mengetahui penyebab dan gejala roh yang mati/tidak 

sehat ini, bisa dilihat dari pola penyakit di dalam keluarga kita atau dari perubahan karakter di 

dalam diri kita. 

Untuk menjadi “hidup” atau memiliki roh yang sehat kita perlu melalui suatu proses di 

dalamnya, dari mengenali pikiran, perasaan, perilaku, ataupun motif kita kepada orang lain, 

mengakui kesalahan, bertanggungjawab terhadap kesalahan itu, berbalik dan bertobat hingga 

mengalami pemulihan di dalam TUHAN dan menang atas kuasa dosa.  

Saya berharap kiranya sesi ini dapat menambah iman saudara sekalian untuk semakin 

menjadi segambar dengan TUHAN dan saya juga berdoa semoga saudara selalu dipertemukan 

dengan gembala TUHAN yang benar, seperti dalam Yeremia 3:15 (ILT3), “Aku telah 

memberikan kepadamu orang-orang yang menggembala, yang sesuai dengan hati-Ku, dan 

mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian”. Saya juga 

berharap, Dan Elohim segala anugerah, yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekal-

NYA di dalam HaMashiakh YESHUA, kiranya DIA sendiri akan memulihkan, meneguhkan, 

menguatkan, mengukuhkan kamu, setelah sedikit (sesaat) menderita. 1 Petrus 5:10 (ILT3). 

Ingatlah selalu bahwa “Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah 

mengeringkan tulang. Amsal 17:22 (TB). Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, 

supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5:14 (TB) 
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PERUBAHAN POLA PIKIR SESEORANG SEHINGGA MAMPU MENJADI 

PRIBADI YANG MEMILIKI SIKAP PEMENANG BERDASARKAN ROMA 12:1-2 

 

Sori Tjandrah Simbolon 

simbolonsoritjandrah@gmail.com  

Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti Malang 

 

Abstrak : Firman Tuhan di dalam Surat Roma 12: 1-2 merupakan tulisan Rasul Paulus yang 

memberi motivasi kepada setiap orang Kristen agar memiliki kemauan untuk mengubah pola 

pikirnya agar dapat bertahan di dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang paling sulit 

sekalipun. Rasul Paulus berhasil mengelola psiko spiritual nya sehingga dalam kondisi apapun 

dia dapat bersikap dengan benar dan muncul sebagai pribadi yang mempunyai sikap pemenang. 

Perubahan pola pikir yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini dapat kita teladani, sehingga kita 

pun dapat menjadi pribadi yang memiliki sikap pemenang ketika kita menghadapi 

permasalahan atau kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. 

 

Kata Kunci: Pola pikir, Sikap pemenang, Psiko spiritual, Teologi Paulus 

 

 

Pendahuluan 

Dunia pada saat ini menghadapi kesulitan yang luar biasa yaitu dengan adanya wabah 

atau pandemi virus corona yang telah memakan banyak sekali korban.  Wabah ini terjadi karena 

adanya serangan dari virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan mengakibatkan penyakit 

yang diberi nama oleh WHO secara resmi, yaitu Corona Virus Desease 2019 yang disingkat 

Covid-19, nama tersebut dilaunching pada tanggal 11 Februari 2020, sedangkan angka 19 

mengacu pada kejadian pertama kali ditemukan serangan virus corona pada manusia di kota 

Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019.12 

Sampai saat ini pada tanggal 29 Juni 2020 wabah virus corona atau pandemi ini telah 

tersebar di hampir seluruh dunia yaitu di 215 negara dan territorial adapun yang telah 

terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh adalah  10. 080.158 orang, diantaranya yang berhasil 

sembuh sebanyak 5.457.898 orang, dan yang meninggal dunia adalah sebanyak 501.262 orang.  

 
12 https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/063200865/ini-alasan-who-memberi-nama-

resmi-covid-19-untuk-virus-corona. Diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 11.55 WIB. 
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Sedangkan di Indonesia sendiri datanya sebagai berikut: Terkonfirmasi positif Covid-19 

sebanyak 52.812 orang, yang berhasil sembuh adalah 21.909 orang, dan yang meninggal dunia 

sebanyak 2.720 orang.13 

Pandemi ini telah menjadikan semua manusia di permukaan bumi ini, termasuk 

Indonesia mengalami kesulitan yang luar biasa, hampir semua aspek/bidang kehidupan 

manusia terkena dampak dari pandemi ini, baik aspek sosial. ekonomi, pendidikan, 

agama/ibadah, keluarga, pekerjaan atau industri dan lain sebagainya, yang pada dasarnya tidak 

ada satupun yang tidak terpengaruhi/terdampak wabah Covid-19 ini. 

Dampak pandemi ini berpengaruh juga khususnya pada aspek pribadi seseorang, yaitu 

aspek psiko spiritualnya, dan seperti yang diketahui pandemi adalah suatu kesulitan dalam 

kehidupan manusia. Manusia diuji untuk dapat melewati setiap kesulitan dengan bijaksana dan 

bahkan bisa lolos dari kesulitan itu dan mengambil hikmatnya serta mengalami perubahan 

menjadi pribadi yang memiliki sikap pemenang.  Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan 

dampak kesulitan hidup bagi setiap manusia yang ditinjau dari aspek psiko spiritual sehingga 

ia mampu mengambil sikap yang benar/tepat seperti yang diinginkan Firman Tuhan, yaitu akan 

tampilnya sikap pemenang. 

Pembentukan sikap seseorang menjadi sikap pemenang adalah dengan cara pembaruan 

pikiran atau psiko spiritual seperti yang diungkapkan dalam Roma 12:1-2, Firman Tuhan ini 

pada intinya menjelaskan bahwa perlu ada pembaruan atau transformasi pola pikir atau psiko 

spiritual yang diimplementasikan dalam bentuk program pembentukan psiko spiritual atau 

mentoring.  Program mentoring ini akan membimbing seseorang menjadi pribadi yang unggul 

yang excellent, sehingga mampu mandiri dan mampu menyikapi persoalan-persoalan 

kehidupan dengan lebih baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. 

 

Kesulitan Dalam Kehidupan Manusia 

 Manusia di dalam kehidupannya pastilah pernah menghadapi atau mengalami sesuatu 

yang dinamakan kesulitan, baik dalam konteks secara pribadi, di dalam keluarga, di dunia 

pendidikan, di area pekerjaan, atau di dalam komunitasnya atau relasinya dengan sesama 

seperti di lingkungan gereja dan di lingkungan masyarakat secara umum/luas.  

 Pada dasarnya kesulitan hidup seringkali justru dipakai oleh Tuhan untuk mendidik 

manusia tersebut agar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana, seperti yang 

 
13 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si. Diakses pada 

tanggal 29 Juni 2020, pukul 08.22 WIB. 
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diungkapkan di dalam Yakobus 1:2-4 (TB) “Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu 

kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, 

bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu 

memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan 

suatu apa pun.” 

 Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia 

adalah sebuah proses pembentukan karakter yang Tuhan berikan, agar kita menjadi pribadi 

yang unggul yang excellent, yaitu pribadi yang memiliki iman yang tahan uji, pribadi yang 

tekun, matang, bahkan menjadi pribadi yang utuh dan sempurna, hal ini adalah bentuk 

pencapaian yang luar biasa yang diidam-idamkan oleh semua orang yang hidup dipermukaan 

bumi ini. Menjadi seorang pribadi yang mengalami kebahagiaan dan penuh damai sejahtera 

dalam semua aspek kehidupannya baik secara fisik, dan secara psiko spiritual, secara utuh atau 

holistik. 

 Dalam mewujudkan menjadi pribadi yang dewasa atau matang pada kenyataannya 

memerlukan proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat panjang yaitu 

seumur hidup kita sebagai manusia.  Perjalanan tersebut akan berhadapan dengan berbagai 

kesulitan dan hambatan, baik hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri (internal), maupun 

hambatan dari luar dirinya (eksternal). Oleh karena itu diperlukan suatu upaya atau kerja keras 

di dalam mewujudkan hidup yang diharapkan sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu hidup yang 

penuh keberhasilan dan kebahagiaan tersebut. 

 Untuk mewujudkan suatu kehidupan yang tahan uji, dewasa, matang dan kuat dalam 

menghadapi kesulitan hidup salah satu caranya adalah dengan pembentukan psiko spiritual 

seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Surat Roma 12:1-2, yang pada intinya perlu 

ada perubahan pola pikir, yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku terhadap 

kehidupannya sehingga seorang manusia dalam kepribadiannya mampu menampilkan 

performa terbaiknya dan timbul sebagai pemenang dalam kehidupannya, atau yang dikenal 

memiliki sikap pemenang. 

 Seperti yang diungkapkan oleh seorang psikolog terkenal yaitu  Dr. Elisabeth Kübler-

Ross pada bukunya tahun 1969, On Death and Dying, bahwa justru dalam permasalahan yang 

dialami oleh manusia seperti keadaan yang dialami para pasien saat mengalami kondisi sangat 

krisis seperti dalam menghadapi kematian, justru di dalamnya kita dapat memetik banyak 
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pelajaran tentang kehidupan atau mengambil hikmatnya.14  Kubler-Ross sendiri memetakan 

proses pengambilan hikmat dalam permasalahan psiko spsiritual manusia dibagi dalam lima 

tahapan yaitu penyangkalan (Denial) – Marah (anger) – Menawar (Bargaining) – Depresi 

(Depression) – Penerimaan (Acceptance) 15, pada dasarnya permasalahan akan membentuk 

psiko spiritual seseorang menjadi lebih baik dan lebih menerima keberadaannya sehingga 

mampu menghadapi kesulitan dengan baik dan bijaksana. 

 Menjadi pribadi yang bisa menerima dan bisa mengendalikan stress atau depresi bisa 

dibentuk dengan pengubahan pola piker seperti yang dikemukakan di dalam Roma 12:1-2, 

sebelum membahas lebih dalam akan dijelaskan latar belakang surat Roma secara singkat. 

 

Latar Belakang Singkat dari Surat Roma  

 Roma 12:1-2 berbunyi: Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang 

hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah 

kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga 

kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 

Allah dan yang sempurna. 

 Kata kunci dari ayat ini adalah pembaharuan pikiran, dalam Alkitab versi the Massage 

malahan lebih lengkap dan jelas karena di dalamnya menjelaskan bahwa aktifitas sehari-hari 

seperti tidur, makan, pergi, bekerja harus melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. 

Untuk melibatkan Tuhan perlu terus memastikan diri kita menggunakan/memeluk rencana 

Tuhan dan perlu ada perubahan dari dalam (internal) kita agar kita memberi respon positif yang 

membawa pembangunan psiko spiritual agar menjadi pribadi yang matang atau dewasa. 16 

 Sebelum berlanjut pada pembahasan Roma 12:1-2, perlu dibahas latar belakang singkat 

tentang surat Roma.  Surat Roma pada dasarnya berisi usaha penjelasan tentang kebenaran Injil 

Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan 

 
14 Elizabeth Kubler-Ross, On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, 

Clergy and Their Own Families, Second Edition, (London: Routledge, 2009), 25-30 
15 Ibid, 31-220. 
16 So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, 

eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. Embracing what God 
does for you is the best thing you can do for him. Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into 
it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You’ll be changed from the inside out. Readily 
recognize what he wants from you, and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging 
you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%2012:1-2&version=MSG, diakses tanggal 7 Juli 
2020, pukul 14.50 WIB.  
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berusaha menjangkau orang-orang yang belum percaya pada waktu itu.17  Surat Roma ini 

merupakan surat yang terpanjang, terpenting karena paling teologis dan paling berpengaruh 

sehingga diletakkan di depan ketiga belas tulisan Rasul Paulus yang lainnya. Paulus berusaha 

memberikan pemahaman yang benar tentang Injil Yesus Kristus dan memperbaiki beberapa 

persoalan yang terjadi di dalam gereja/jemaat karena sikap salah orang Yahudi terhadap orang 

yang bukan Yahudi dan sebaliknya.  Tema-tema kunci dalam Roma adalah: Anugerah, Iman, 

Pembebasan atau Pembenaran, Kebersamaan dan Allah adalah Raja.18 

 Kitab Roma ditulis oleh Paulus sekitar tahun 57 di kota Korintus, terdiri dari 16 pasal 

dan 433 ayat, tema utama adalah Kebenaran Allah telah dinyatakan, dibenarkan oleh Iman, 

kata kuncinya kebenaran dan Yesus adalah Pribadi yang membenarkan kita.  Surat Roma 

merupakan surat yang paling sistematis ditulis dengan gaya tanya jawab dan diskusi, Paulus 

memakai Perjanjian Lama sebagai satu kesatuan Alkitabiah dalam koneksinya dengan Injil 

yang sesungguhnya, Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti penyataan Injil (Rom 

1:16-17), Allah membereskan segala sesuatu di dalam dan melalui Yesus Kristus.19 

 Pada dasarnya pembenaran Allah melalui Yesus Kristus mempengaruhi kehidupan atau 

perilaku seseorang, dan semuanya itu berawal dari perubahan pola pikir sehingga memiliki 

pola pikir baru yang sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki Allah. Seperti yang 

dikatakan F.F Bruce di dalam bukunya The Letter of Paul to the Romans: An Introduction and 

Commentary bahwa kebenaran Injil Krsitus membebaskan kita dari beban/belenggu dosa serta 

membawa kita kepada kemerdekaan yang sepenuhnya.20 

 Cara pembebasan dari belenggu dosa salah satunya seperti yang diungkapkan di Roma 

pasal 12 ayat 1 dan 2 adalah melalui pembentukan pola pikir yang diperbarui, dan hal ini sangat 

berhubungan erat dengan pembentukan psiko spiritual seseorang, sehingga pembentukan psiko 

spiritual tersebut menjadikan seseorang memiliki sikap pemenang, terutama ketika dia 

menyikapi kesulitan atau permasalahan kehidupan, dia akan muncul sebagai pemenang. 

 

Pengertian Sikap Ditinjau Dari Aspek Psiko Spiritual 

Sikap adalah respon manusia terhadap sesuatu, sikap manusia tergantung kepada 

berbagai aspek di dalam hidup manusia tersebut.  Pakar kepemimpinan sekaligus seorang 

 
17 Th. Van den End, Tafsiran Alkitab:Kitab Roma, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 3-7. 
18 Aplikasi AlkiPEDIA (Perpustakaan Elektronik Dan Informasi Alkitab) versi 1.1.0, diakses 8 Juni 

2020, pukul 13.20 WIB 
19 Ibid. 
20 F.F. Bruce, The Letter of Paul to the Romans: An Introduction and Commentary, (Grand Rapid, MI: 

Wm. B. Eerdmans Publising Co, 1985), 34. 
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Pendeta, John C Maxwell mengatakan bahwa sikap adalah ekspresi perasaan terdalam kita 

yang diungkapkan melalui tingkah laku.21  Sikap bisa juga diungkapkan melalui bahasa tubuh, 

ekspresi wajah, dan sikap juga bisa menyatakan kebaikan dan keburukan seseorang.22 

Sikap adalah inti dari keseluruhan kehidupan manusia seperti yang diungkapkan 

dalam pernyataan berikut ini: 

Sikap mendahului diri kita yang seseungguhnya. 

Akarnya tersembunyi, namun buahnya selalu tampak. 

Sikap adalah sahabat terbaik, tetapi juga musuh terbesar kita. 

Sikap lebih jujur dan lebih konsisten daripada perkataan kita. 

Sikap adalah cerminan masa lalu kita. 

Sikap dapat menarik orang lain pada kita, tetapi juga bisa menjauhkan mereka.  

Sikap tidak pernah tenang sebelum diekspresikan. 

Sikap adalah pustakawan masa lalu kita. 

Sikap adalah penutur masa kini kita. 

Sikap adalah peramal masa depan kita.23 

 

Mengenai pentingnya sikap dalam kehidupan manusia, John C Maxwell mengatakan 

bahwa ada tujuh aspek dari sikap yang menyebabkan sikap menjadi penting, yaitu:  

- Sikap kita menentukan cara kita memandang hidup 

- Sikap kita menentukan relasi kita dengan sesama 

- Seringkali sikap kita menjadi satu-satunya perbedaan anatra kesuksesan dan 

kegagalan. 

- Lebih dari apapun, sikap kita ketika mengawali tugas akan mempengaruhi hasil 

akhirnya. 

- Sikap kita dapat mengubah masalah menjadi berkat. 

- Sikap kita dapat memberi sudut pandang positif yang luar biasa 

- Sikap kita tidak baik dengan sendirinya hanya karena kita orang Kristen.24 

Sesuai dengan pernyataan di atas, terutama butir terakhir bahwa sikap kita tidak baik 

dengan sendirinya karena kita jadi orang Kristen, maka solusinya adalah perlu adanya program 

pembentukan sikap yang bisa disebut dengan program pemuridan (discipleship) atau program 

 
21 John C Maxwell, The Winning Attitude, (Surabaya: MIC Publishing, 2014), 14. 
22 Ibid, 16. 
23 Ibid, 20  
24 Ibid, 27-65 
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mentoring.  Dalam program mentoring seseorang akan menjalani program pembimbingan yang 

membuatnya bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan kuat dalam 

menghadapi berbagai kesulitan. 

Di dalam program mentoring atau pembentukan psiko spiritual tersebut juga akan 

dideskripsikan hal-hal apa saja yang membentuk kondisi psiko spiritual seseorang.  Adapun 

hal-hal tersebut adalah identitas diri mereka dalam memandang diri mereka sendiri, lingkungan 

dimana mereka tinggal, hal-hal apa yang mereka dengar, penerimaan atau penguatan dari 

seseorang yang dewasa, citra diri mereka yaitu bagaimana dia memandang diri mereka sendiri, 

keterbukaan pada pengalaman-pengalaman baru, pergaulan dengan teman sebaya, dan faktor 

pernikahan, keluaraga, dan pekerjaan yang memberikan status dan rasa aman kepada mereka.25 

Seringkali seseorang mengalami kehancuran hidup karena terdapat masalah dalam 

dirinya atau internalnya, yaitu: perasaan takut gagal, putus asa, perjuangan melawan dosa, 

melakukan tindakan yang merusak/negative, menjadi egois, lemah dan kalah dalam 

menghadapi persoalan kehidupan. 

 

Kesimpulan 

Untuk membentuk psiko spiritual seseorang menjadi pribadi yang memiliki sikap 

pemenang, pada dasarnya perlu memperhatikan tiga bagian yang diuraikan di bawah ini, yaitu 

pertama, pembentukan pengambilan pilihan yang tepat di dalam dirinya sendiri.  Kedua adalah 

memperhatikan peluang-peluang yang ada disekelilingnya, dan ketiga ia memahami 

penyertaan Tuhan bagi dirinya.26 

I. Pilihan-pilihan yang harus diambil bagi dirinya sendiri adalah memperhatikan 

delapan hal yaitu:  

1. Mengevaluasi sikapnya agar sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, dan tidak 

tidak mengikuti keiinginan diri sendiri (Filipi 2:5). 

2. Menyadari bahwa iman lebih besar dan kuat dari rasa takut (Matius 21:21) 

3. Menuliskan, menceritakan, dan menjalankan rencana tujuan hidupnya untuk 

mengubah sikapnya (Filipi 3:13, 14). 

4. Memeliki keinginan kuat untuk berubah, dan mau membayar harga dari perubahan 

tersebut (Mazmur 37:4). 

 
25 Ibid, 85-109.  
26 John Maxwell, The Winning Attitude…, 287-289  
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5. Hidup di dalam masa kini atau hari ini, tidak membiarkan trauma masa lalu dan 

kekuatiran masa depan melemahkan kekuatannya (Matius 6:34). 

6. Mengubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang benar dan positif (Filipi 4:8). 

7. Mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik dengan mengubah kebiasaan negative 

menjadi kebiasaan positif (Ulangan 6:5-9). 

8. Terus secara konsisten memilih untuk bersikap benar (Amsal 3:31) 

II. Memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat di dalam lingkungan sekelilingnya: 

1. Mendapatkan bantuan dari seseorang teman yang mana terus memberi dukungan, 

dan juga diadakan pertemuan rutin dengannya (Ulangan 32:30). 

2. Mempunyai pergaulan dengan orang yang tepat agar membantu proses 

pertumbuhan psiko spiritualnya (Yakobus 4:4). 

3. Memilih seorang teladan yang bisa dicontoh (Filipi 4:9) 

4. Belajar memetik pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat, sehingga bisa 

terus mengalami perubahan yang positif (Yohanes 8:11). 

5. Membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman yang membawa keberhasilan 

(Lukas 11:1). 

III. Menyertakan Tuhan atas pembentukan psiko spiritualnya: 

1. Membaca Firman Tuhan setiap hari sehingga menerima kekuatan dari Tuhan (2 

Timotius 3:16, 17). 

2. Berdoa setiap hari, tertutama berdoa untuk perubahan sikap yang positif (Yakobus 

5:16).  

3. Terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus (1 Yohanes 4:4). 
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