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SARIPATI 

Pendidikan Agama Kristen untuk kategori usia anak mempunyai signifikansi peranan 

yang khas. Pada dasarnya PAK kepada anak merupakan tanggung jawab dari keluarga Kristen. 

PAK sangat penting diberikan kepada anak supaya sejak dini mereka belajar  mengenal dan 

mengasihi Tuhannya, mengasihi sesamanya, menjadi pribadi yang baik, dan berguna untuk masa 

depannya kelak. Pemberian pengajaran PAK kepada anak tidak hanya berdasarkan teori, 

melainkan tindakan nyata dari keluarga sebagai pemberi teladan. Seringkali kita melihat anak 

dengan sebelah mata. Bagi orang tua menganggap anak masih terlalu kecil belum mengerti apa-

apa, dan belum waktunya untuk diajarkan tentang PAK. Adapun orang tua yang menyerahkan 

sepenuhnya pengajaran PAK kepada anak-anaknya kepada sekolah minggu. Orang tua kurang 

mengerti dan tidak menyadari perkembangan anak-anaknya, dimana pada usia ini anak mulai 

belajar untuk mencontoh, dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua sebegai orang 

terdekatnya. Orang tua kurang menyadari potensi yang dimiliki oleh anak secara optimal. Maka 

dalam hal tersebut penulis memaparkan pertanyaan permasalahan yaitu: apa faktor pentingnya 

PAK diajarkan kepada anak-anak, dan bagaimana orang tua melakukan PAK dalam keluarga 

untuk anak usia 5-9 tahun.  

Dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada gereja 

GPIB Sejahtera Surabaya akan pentingnya PAK untuk anak 5-9 tahun, dan mendeskripsikan 

bagaimana orang tua melaksanakan PAK  kepada anak-anaknya. Adapun metode penelitian yang 

penulis gunakan yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dan terbuka secara mendalam 

anatara peneliti dan informan untuk mendapatkan keterangan yang mendalam guna 

memperlengkapi data-data terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dibeberapa 

keluarga Kristen di jemaat GPIB Sejahtera Surabaya. Teori yang penulis gunakan yaitu landasan 

teologis PL PB, keluarga sebegai gereja kecil, teori perkembangan iman anak James Fowler, dan 

teori sosialisasi. Ternyata semua teori telah dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen. Yang 

lebih ditekankan oleh keluarga Kristen dalm pengajaran PAK kepada anaknya yaitu proses 

sosialisasi. Tiap keluarga memiliki kekhasan sendiri dalam mengajarkan PAK kepada anak-

anaknya. Kita melihat dalam keluarga Is keluarga ini selalu mengajarkan anaknya tidak hanya 

membaca Alkitab tapi juga dalam tindakan yang nyata yaitu mengasihi sesamanya. Keluarga HF 

menanamkan kepada anak-anaknya jiwa melayani sejak kecil, kemudian diadakan juga 

persekutuan keluarga besar sebulan sekali. Keluarga Pr juga meiliki kekhasan tersendiri dimana 

anak tidak hanya diikutsertakan dalam kegiatan ibadah keluarga bersama tetapi orang tua selalu 

merangkul anak sehingga anaknya merasa menjadi bagian dalam persekutuan bersama dalam 

keluarga, selain itu juga keluarga Pr mengajarkan anaknya untuk membaca Alkitab. Ada pula 

keluarga YS, dimana keluarga ini selalu melakukan dan mengajarkan kepada anak-anaknya 

untuk melaksanakan persekutuan bersama pada waktu pagi dan sore hari. Keluarga YS ini juga 

mengikut sertakan anaknya mengambil bagian dalam persekutuan tersebut. Tetapi berbeda 

dengan keluarga Jr dan keluarga Mr dimana dalam keluarga tidak dilaksanakn persekutuan 

keluarga bersama dengan alasan kesibukan. Keluarga ini memnaggap bahwa pemberian PAK 

merupakan tugas gerja dan sekolah. Keluarga kurang menyadari betapa pentingnya peran 

keluarga dalam mendidik dan mengajarkan PAK kepada anak-anaknya. Jadi, menurut penulis 

pentingnya PAK kepada anak sangat penting untuk masa depan anak  tersebut dan juga dapat 

membentuk anak menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu orang tua dan keluarga terdekat 




