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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL  

TENTANG REMAJA BERPERILAKU KONSUMTIF  

DAN PELAYANAN PASTORAL GEREJA  

MELALUI PROGRAM PENANGANAN  KELUARGA 

 

 

A. Remaja berperilaku konsumtif 

1. Remaja 

Masa remaja sering pula disebut adolesensi (Lat. Adolescere = adultus = 

menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa)1. Masa remaja merupakan 

salah satu  periode dari  perkembangan manusia.  Menurut Santrock masa remaja 

adalah masa yang diwarnai dengan badai dan stres (storm and stress view), yaitu masa 

pergolakan yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati. Berbagai pikiran, 

perasaan, dan tindakan remaja berubah-ubah antara kesombongan dan kerendahan 

hati, niat yang baik dan godaan, kebahagiaan dan kesedihan2.  

Ada berbagai pendapat tentang batasan usia remaja. Pendapat yang satu dengan 

pendapat yang lain berbeda-beda dan belum ada kesepakatan. Dalam Baker 

Encyclopedia of Psychology  dijelaskan bahwa masa remaja dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu (1) remaja awal yakni pelajar SMP; (2) remaja pertengahan yakni pelajar 

SMA; dan (3) remaja akhir yakni mahasiswa/i3. Di Amerika Serikat dan sebagian 

budaya lainnya, masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir 

pada sekitar usia 18-22 tahun4. Di Indonesia, pedoman umum batasan usia remaja 

                                                   
 1 F.J. Monks, A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan, Pengantar 
Dalam Berbagai Bagiannya, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 226. 
 2 John W. Santrock, Remaja (Adolescence), Ed. 11, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2007), 6. 
 3 D.M, Joy, “Adolescence” dalam Baker Encyclopedia of Psychology, Ed. David G. Benner, (Grand 
Rapids, Michigen: Baker Book House, 1985), 25-26. 
 4 John W. Santrock, 20. 
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adalah usia 11-24 tahun dan belum menikah5. Batasan masa remaja  yang ditetapkan 

oleh WHO adalah 10-19 tahun.  WHO membagi kurun usia tersebut dalam tiga 

bagian, yaitu: (1) remaja awal yang secara umum berusia 10-15 tahun; (2) remaja 

pertengahan yang secara umum berusia 14-17;  dan (3) remaja akhir yang secara 

umum berusia 15-19 tahun6.    

Sementara itu  GKJW menetapkan bahwa masa remaja adalah warga anak 

yang berusia 13-15 tahun dan belum sidi7, dan warga usia antara 16-35 tahun, disebut 

dengan pemuda. Bila sekolah, pemuda adalah pelajar SLTA sampai dengan 

mahasiswa, sudah sidi atau belum, sudah bekerja atau belum8.  Dengan demikian, jika 

dilihat dari perkembangan manusia dapat dikatakan bahwa remaja yang dimaksud 

GKJW adalah remaja awal (early adolescence). Sedangkan pemuda yang ada berada 

dalam periode  remaja pertengahan (middle adolescence), remaja akhir (late 

adolescence) dan ada yang berada pada masa dewasa awal (early adulthood). 

Dari berbagai pendapat di atas penulis lebih memilih batasan usia remaja yang 

ditetapkan  WHO. Alasannya karena WHO merupakan sumber resmi internasional.  

Selain itu batasan usia yang ditetapkan WHO adalah yang paling mendekati usia 

remaja yang ada di lapangan, tempat penulis mengadakan penelitian, yakni usia 14-19 

tahun.  Namun untuk pembagian usia remaja penulis tidak menggunakan seperti yang 

ditetapkan WHO, karena membingungkan. Penulis lebih memilih pembagian seperti 

yang dijelaskan dalam Baker Encyclopedia of Psychology, yang   membagi masa 

                                                   
 5Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1994), 14. 
 6WHO, Strengthening the adolescent component of HIV/AIDS and reproductive health 
programmes: a training course for public health managers, (Geneva, Switzerland, WHO Press, 2011), 28. 
http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/, diunduh Sabtu 20 Oktober 2012. 
 7 Majelis Agung GKJW, Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan dan Perturan Majelis Agung 
Tentang Badan-Badan Pembantu Majelis, (Malang: Majelis Agung, 1996), 239. 
 8 Ibid, 251. 
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remaja menjadi tiga bagian, yaitu (1) remaja awal yakni pelajar SMP; (2) remaja 

pertengahan yakni pelajar SMA; dan (3) remaja akhir yakni mahasiswa/i. 

Untuk memahami remaja tidak hanya melibatkan pertimbangan usia, tetapi 

juga pengaruh sosio historis. Dengan pertimbangan itu Santrock menjelaskan  bahwa 

masa remaja merupakan suatu periode transisi perkembangan antara masa anak-anak 

dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan 

sosio-emosional9.  

1.   Perubahan biologis 

Pada masa remaja terjadi perubahan-perubahan biologis, yaitu pertambahan tinggi 

tubuh yang cepat, perubahan hormonal, dan kematangan seksual yang muncul 

ketika seseorang memasuki masa pubertas. Perubahan-perubahan biologis ini 

menimbulkan perhatian sangat besar pada penampilan diri remaja10. 

2.   Perubahan kognitif 

Perubahan-perubahan kognitif yang berlangsung selama transisi dari masa kanak-

kanak hingga masa remaja adalah meningkatnya berpikir abstrak, idealistik, dan 

logis11. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman yang aktual atau konkret 

sebagai titik tolak pemikirannya. Mereka dapat menciptakan fantasi-fantasi dan 

mencoba bernalar logis mengenainya. Ketika melalui transisi ini, remaja mulai 

berpikir secara lebih egosentris, seringkali memandang dirinya seolah-olah berada 

di atas pentas, unik, dan tak terkalahkan. 

3.   Perubahan sosio-emosional 

Perubahan-perubahan sosio-emosional yang berlangsung di masa remaja meliputi 

tuntutan untuk mencapai kemandirian, konflik dengan orang tua, dan keinginan 

                                                   
 9 John W. Santrock,  22. 
 10 F.J. Monks, A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditono, 268. 
 11 John W. Santrock, 23. 
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lebih banyak untuk meluangkan waktu bersama teman-teman sebaya12.  Terkait 

dengan perubahan sosial, F.J. Monks, A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditono 

menjelaskan bahwa dalam perkembangan sosialnya, remaja bergerak untuk 

memisahkan diri dari orang tua dan bergerak menuju ke arah teman sebaya13. 

Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa gerak memisahkan diri dari orang tua 

dan menuju ke arah teman sebaya, merupakan suatu reaksi terhadap status interim 

(sementara) anak muda14. Karena remaja lebih banyak berada di luar rumah 

bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah 

dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, 

penampilan, dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga15.  Remaja 

memiliki ketergantungan yang cukup  besar terhadap teman-teman sebaya atau 

kelompoknya. Remaja ingin selalu berusaha untuk dapat diterima dengan baik 

oleh kelompoknya itu. Dalam hubungan remaja dengan kelompoknya itu, mereka 

cenderung lebih banyak untuk melakukan konformitas (persesuaian).  Sebagian 

besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi dari waktu ke waktu, sebagai 

konsekuensi dari usaha penyesuaian dari pada pola perilaku baru dan harapan 

sosial yang baru16. Atau dengan kata lain remaja mengalami fluktuasi emosi (naik 

turun) yang berlangsung lebih sering17. 

2. Perilaku konsumtif 

Ada banyak pendapat tentang perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah 

suatu tindakan yang tidak rasional dan bersifat kompulsif sehingga secara ekonomis 

                                                   
 12 Ibid, 23. 
 13 F.J. Monks, A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditono, 276. 
 14 Ibid. 276. 
 15Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan  
(Developmental Psychology, A Life-Span Approach),  Edisi ke-5, (Jakarta: Erlangga, 1997),  213. 
 16 Ibid, 215. 
 17 John W. Santrock, 101. 



24 

 

menimbulkan inefisiensi biaya18. Tindakan yang tidak rasional ini berkaitan dengan 

motif dalam mengkonsumsi barang atau jasa.  Motif perilaku konsumen dibedakan 

antara apa yang dinamakan motif rasional, motif emosional dan tidak rasional19. Para 

konsumen berperilaku rasional jika mereka secara teliti mempertimbangkan semua 

alternatif dan memilih alternatif yang memberikan kegunaan yang terbesar kepada 

mereka. Motif emosional dan tidak rasional mengandung arti bahwa pemilihan 

sasarannya menurut kriteria pribadi atau subjektif (sebagai contoh, kebanggaan dan 

status). Sedangkan sifat kompulsif merupakan sifat yang abnormal. Para konsumen 

yang kompulsif menjadi kecanduan. Dalam beberapa hal mereka tidak dapat 

mengendalikan diri, dan tindakan mereka dapat berakibat merusak diri sendiri dan 

orang-orang di sekeliling mereka20. Contoh masalah konsumsi yang kompulsif adalah 

berjudi yang tidak dapat dikendalikan, kecanduan obat bius, alkoholisme, dan berbagai 

penyimpangan makanan dan minuman. 

Hal senada diungkapkan oleh Russell W. Belk, seperti yang dikutip oleh 

Andrew V. Abela, orang yang  konsumtif mempunyai kecenderungan yang lebih 

besar untuk belanja kompulsif (bersifat memaksa), depresi yang lebih tinggi, dan  

mempunyai standar etika yang lebih rendah21. Orang yang terfokus pada nilai-nilai 

konsumtif memiliki kesejahteraan pribadi dan kesehatan psikologis  lebih rendah dari 

pada mereka yang percaya bahwa pengejaran materialistis adalah relatif tidak 

penting22. 

                                                   
 18 Fransisca dan P. Tommy Y. S. Suyasa, Perbandingan Perilaku Berdasarkan Metode Pembayaran, 
Jurnal Phronesis, Vol. 7,  No. 2, Desember 2005,  172. 
 19 Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen, (Consumer Behaviour), Edisi ke-7, 
(Jakarta: PT Indeks, 2007), 78. 
 20Ibid, 121.  
 21 Andrew V. Abela, The Price of Freedom: Consumerism and Liberty in Secular Research and 
Catholic Teaching, Journal of Markets & Morality Volume 10, Number 1, 2007, 8. 
 22 Ibid. 9. 
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Sementara itu Triyaningsih menjelaskan bahwa perilaku konsumtif merupakan 

suatu perilaku atau kebiasaan yang identik dengan menghamburkan uang untuk 

membeli barang-barang yang kurang bermanfaat23. Senada dengan itu, Fransisca & P. 

Tommy Y. S, Suyasa, menjelaskan bahwa perilaku konsumtif adalah tindakan 

membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan 

yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan dan inefisiensi 

biaya24.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif 

adalah  tindakan mengkonsumsi barang dengan irasional dan bersifat kompulsif, yakni 

tak terkendali dan menjadi ketagihan, sehingga hal tersebut menimbulkan pemborosan 

dan inefisiensi biaya. 

a. Indikator perilaku konsumtif 

Untuk menilai  bahwa remaja berperilaku konsumtif  diperlukan indikator.  

Menurut Sumartono, seorang komunikator Indonesia  ada delapan indikator perilaku 

konsumtif25, yaitu: 

1. Membeli produk karena ingin mendapatkan hadiah yang menarik. Pembelian 

barang tidak lagi melihat manfaatnya akan tetapi  hanya untuk mendapatkan hadiah 

yang ditawarkan.  

2. Membeli produk karena kemasan menarik.  Seseorang tertarik untuk membeli 

sesuatu karena kemasannya yang berbeda dari yang lainnya. Kemasan yang 

menarik dan unik akan membuat seseorang membeli barang tersebut. 

                                                   
 23S. L. Triyaningsih, Dampak Online Marketing Melalui Facebook Terhadap Perilaku Konsumtif 
Masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 11, No. 2, Oktober 2011, 172. 
 24Fransisca dan P. Tommy Y. S. Suyasa, 176. 
 25Ibid. 178.  Sumartono adalah seorang Komunikator Indonesia. Ia adalah dosen Jurusan 
Komunikasi FISIPOL Universitas Ekasakti, Sumartono juga merupakan  pendiri Lembaga Pengkajian dan 
Pengembangan Komunikasi SMART dotcom. http://sumartonomulyo.blogspot.com. diunduh Kamis 22 
Maret 2012. 
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3. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Gengsi membuat 

individu lebih memilih barang yang dianggap dapat menjaga penampilan diri, 

dibandingkan membeli barang lain yang lebih dibutuhkan.  

4. Membeli produk  karena program potongan  harga.  Bukan atas dasar manfaat atau 

kegunaannya melainkan karena harga yang ditawarkan menarik. 

5. Membeli produk untuk menjaga status sosial. Individu menganggap barang yang 

digunakan adalah suatu simbol dari status sosialnya. 

6. Memakai produk karena pengaruh seorang model yang mengiklankan barang. 

Individu memakai barang tertentu karena tertarik untuk dapat menjadi seperti 

model iklan tersebut, ataupun karena seorang model yang ada di iklan adalah 

seorang idola dari pembeli. 

7. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal menimbulkan 

rasa percaya diri yang tinggi. Individu membeli barang atau produk bukan 

berdasarkan kebutuhan tetapi karena memiliki harga yang mahal untuk menambah 

kepercayaan dirinya. 

8. Mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek berbeda. Ini berarti bahwa 

remaja melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan membeli barang dengan 

dua produk sejenis dengan merek yang berbeda maka akan menimbulkan 

pemborosan bagi remaja.  Hal itu karena satu barang saja sudah cukup. 

Sementara itu Blackwell & Miniard menyatakan ada delapan gaya konsumen 

dalam berbelanja, yaitu (1) mencari produk dengan kualitas terbaik, (2)  konsumen 

menyukai barang bermerek, (3) konsumen yang menyukai produk  

baru dan mengikuti mode, (4) konsumen menganggap belanja sebagai rekreasi, (5) 

kesadaran konsumen akan harga, (6) konsumen berbelanja secara mendadak atau 

impulsif, (7) konsumen bingung akan banyaknya pilihan, dan (8) konsumen yang setia 
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pada merek tertentu. Dari delapan gaya tersebut di atas, ada empat gaya belanja yang 

digolongkan sebagai ciri atau indikator perilaku konsumtif. Empat indikator yang 

dimaksud adalah sebagai berikut26: 

1. Konsumen menyukai barang bermerek. 

Remaja cenderung menyukai dan membeli barang bermerek karena menganggap 

barang bermerek merupakan barang terbaik untuk digunakan.  

2. Konsumen yang menyukai produk  baru dan mengikuti mode. 

Remaja cenderung menggunakan produk-produk yang dianggap sedang digemari 

atau trend. Remaja memperoleh kesenangan dengan membeli produk baru yang 

sedang trend tersebut. Hal tersebut karena rasa keingintahuan untuk mencoba 

produk baru yang sedang mode.  

3. Konsumen menganggap belanja sebagai rekreasi. 

Kegiatan berbelanja merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi yang 

melakukannya, termasuk bagi para remaja. Remaja suka dan menikmati kegiatan 

berbelanja serta menganggapnya sebagai kegiatan bersosialisasi.  

4. Konsumen berbelanja secara mendadak.  

Remaja cenderung berbelanja secara mendadak tanpa memperdulikan seberapa 

banyak uang yang digunakan. Remaja bahkan tidak mencari informasi terlebih 

dahulu untuk mendapatkan produk yang diinginkan.  

Indikator perilaku konsumtif lainnya adalah dalam pembelian barang remaja 

mudah terpengaruh kelompok referensi, seperti iklan, film, dan teman sebaya27.   

Remaja membeli barang setelah melihat iklan yang menawarkan produk atau teman 

yang mereferensikan suatu produk tertentu. Ada banyak iklan yang ditayangkan di 

televisi yang memperkenalkan berbagai macam produk. Gambaran suatu produk yang 
                                                   
 26 Fransisca dan P. Tommy Y. S. Suyasa, 179-180. 
 27 Ibid. 180. 
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mengalir melalui iklan  menggunakan bahasa-bahasa semiotik (lambang) untuk 

mengindoktrinasi masa28.  Iklan telah menjadi semacam kekuatan  magis yang terus 

memicu cita rasa (taste) kawula muda untuk bertindak, bukan saja berdasarkan 

kepuasan pribadi, namun lebih berdasarkan nilai yang mereka bayangkan dan 

harapkan29. Keinginan dan perilaku kawula muda dikreasi dan diorkestrasi lewat 

industri gaya hidup baru yang terus menerus memicu permintaan (demand) anak muda 

akan harapan akan citra diri yang serba ideal dan serba indah30. Bahkan potensi yang 

dimiliki remaja dijadikan sarana untuk memperlancar pemasaran suatu produk 

tertentu. 

 Di sini remaja dapat menjadi seorang konsumen yang kompulsif. Seperti 

dijelaskan di atas bahwa menjadi konsumen kompulsif berarti bahwa dalam beberapa 

hal mereka tidak dapat mengendalikan diri, dan tindakan mereka dapat berakibat 

merusak diri sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka. Misalnya  berjudi yang 

tidak dapat dikendalikan, kecanduan obat bius, alkoholisme, dan berbagai 

penyimpangan makanan dan minuman. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. 

Tinjauan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada diri 

remaja dapat ditelusuri melalui  faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.  

Menurut Philip Kotler, seorang ahli manajemen, faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen adalah budaya, sosial, pribadi dan psikologis31.  

 

                                                   
 28 Yasraf Amir Paliang, Realitas-realitas Semu Masyarakat Konsumer: Estetika Hiperealitas dan 
Politik Konsumerisme, dalam  Idi Subandy Ibrahim, Ed. Lifestyle Ecstasy, Kebudayaan Pop Dalam 
Masyarakat Komuditas Indonesia, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 182. 
 29  Idi Subandy Ibrahim, Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses 
Demokratisasi di Indonesia, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 296. 
 30  Ibid, 297. 
 31 Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, (Princilples of Marketing), Edisi ke-3, (Jakarta: 
Intermedia, 1989), 240-272.  
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1.  Faktor  Budaya 

Budaya memberi dampak pada pengambilan keputusan konsumen. Budaya 

adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar.  

Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol bermakna  

lainnya yang membantu individu berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan 

evaluasi sebagai anggota masyarakat32.  Budaya juga dapat diartikan sesuatu yang 

sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah33. Setiap budaya mempunyai sub-sub 

budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. Sub-budaya itu dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Dalam perkembangannya  dengan 

kemajuan teknologi  yang terjadi di bidang transportasi, komunikasi dan perdagangan 

manusia tidak lagi terpaku pada satu budaya tertentu. Manusia sudah hidup dalam 

budaya global, yaitu budaya yang salah satu atau sejumlah unsurnya memiliki 

kemiripan antara satu wilayah budaya dan wilayah budaya lain34. 

Manusia sudah hidup dalam dunia  yang menurut  pemikiran Marshall 

McLuhan disebut sebagai global village (desa global)35.  Menurut Arjun Appadurai 

arus budaya global mempunyai lima dimensi, yaitu ethnoscapes, technoscape, 

financescapes, mediascapes,  dan ideoscapes36.  Dimensi ethnoscape adalah 

pandangan orang yang  membentuk pergeseran dunia, yakni 

wisatawan, imigran, pengungsi, pekerja tamu, dan kelompok bergerak lainnya. 

                                                   
 32 James F. Engel, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard, Perilaku Konsumen (Consumer 
Behavior), Edisi ke-6, Jilid 1, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 71. 
 33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke-4 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 214. 
 34 Ibid, 214. 
 35 Roland Robertson, Globalization as a Problem, dalam Frank J. Lechner dan John Boli. Ed., The 
Globalisasi Reader, (Main Street, Malde, USA: Blackwell Publishing, 2006), 94. 
 36 Arjun Appadururai, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, dalam Frank J. 
Lechner dan John Boli. Ed., The Globalisasi Reader, (Main Street, Malde, USA: Blackwell Publishing, 
2006), 102-104. 
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Dimensi technoscape adalah penggunaan teknologi yang bergerak dengan cepat. 

Dimensi financescapes merupakan pergerakan perputaran uang yang sangat cepat.  

Dimensi mediascapes merujuk baik kemampuan distribusi  elektronik  untuk 

memproduksi maupun menyebarkan informasi  (surat kabar, majalah, stasiun televisi, 

dan film produksi studio), yang  tersedia untuk kepentingan swasta dan publik di 

seluruh dunia. Dan dimensi ideoscapes terkait dengan politik ideologi suatu 

negara dan gerakan perlawanan ideologi  yang secara eksplisit berorientasi 

pada kekuasaan suatu negara.  

Saling mempengaruhi yang bersifat global tidak lagi merupakan masalah 

keyakinan atau pilihan. Hal ini menjadi realitas yang tak terelakkan. Dalam hal 

berpakaian remaja tidak lagi memakai pakaian adat. Mereka lebih mengikuti 

perkembangan mode yang sedang menjadi trend di dunia.  Semua orang, termasuk 

remaja adalah warga negara dunia; lambat laun dunia semakin interaktif37.  

2.  Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi perilaku seorang konsumen adalah 

kelompok referensi, keluarga, status dan peranan sosial.  Kelompok referensi bagi 

seseorang adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Bagi remaja, kelompok sebaya 

pengaruhnya lebih besar dari keluarga38. Karena remaja lebih banyak berada di luar 

rumah maka dapat dimengerti bahwa pengaruh teman sebaya pada penampilan, minat, 

dan perilaku lebih besar dari pada pengaruh keluarga. Misalnya sebagian besar remaja 

mengetahui bahwa bila mereka memakai model pakaian yang sama dengan pakaian 

anggota kelompok yang popular, maka kesempatan baginya untuk diterima oleh 

kelompok menjadi lebih besar. Demikian pula bila anggota kelompok mencoba 
                                                   
 37 John W. Santrock, Remaja (Adolescence), Edisi ke-11, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2007), 191. 
 38 Ibid. 213. 
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minum alkohol, obat-obatan terlarang atau rokok, maka remaja cenderung 

mengikutinya tanpa mempedulikan akibatnya.  Kelompok teman sebaya   bagi remaja 

dapat diuraikan sebagai berikut39: 

a.   Teman dekat 

Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang teman dekat, atau sahabat karib. 

Mereka mempunyai jenis kelamin yang sama. Mereka juga mempunyai minat dan 

kemampuan yang sama. Teman dekat saling mempengaruhi satu sama lain, 

meskipun kadang-kadang juga bertengkar. 

b.   Kelompok  kecil 

Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok teman dekat. Pada mulanya mereka 

terdiri dari jenis kelamin  yang sama, tapi kemudian meliputi jenis kelamin yang 

berbeda. 

c.   Kelompok besar  

Kelompok besar terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok teman dekat, 

kemudian berkembang dengan meningkatnya minat akan pesta dan berkencan. 

Karena kelompok ini besar maka penyesuaian minat berkurang di antara anggota-

anggotanya sehingga terdapat jarak sosial yang lebih besar di antara anggota-

anggotanya. 

d.   Kelompok yang terorganisasi 

Kelompok ini merupakan kelompok pemuda yang dibina oleh orang-orang 

dewasa dibentuk oleh sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sosial remaja yang tidak mempunyai klik atau kelompok besar.  

 

 

                                                   
 39 Ibid 215. 
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e.   Kelompok geng 

Remaja yang tidak masuk klik atau kelompok besar dan yang merasa tidak puas 

dengan kelompok yang terorganisasi mungkin mengikuti kelompok geng. 

Anggota geng biasanya terdiri dari anak sejenis. Minat utama mereka adalah 

menghadapi penolakan teman dekat dengan cara berperilaku anti sosial.  

Meski pengaruhnya tidak sebesar teman sebaya, keluarga juga  mempengaruhi 

remaja dalam membeli suatu barang. Ada dua macam keluarga dalam kehidupan 

pembeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua dan 

anak.  Dari orang tualah seseorang memperoleh suatu orientasi terhadap ekonomi, 

ambisi pribadi dan harga diri. Kendati pun pembeli sudah lama tidak berinteraksi lebih 

banyak dengan orang tuanya, namun pengaruh orang tua itu masih kuat melekat dalam 

perilaku bawah sadar pembeli. Kedua, keluarga sebagai sumber keturunan, yakni 

pasangan suami-istri beserta anak-anaknya. Ada peranan dan pengaruh dari suami, 

istri dan anak-anak mereka dalam pembelian sejumlah produk dan jasa. Ada empat 

variabel yang paling memberi dampak pada keputusan pembelian, yaitu usia kepala 

rumah keluarga, status perkawinan, kehadiran anak, dan status pekerjaan40.  Keputusan 

konsumsi keluarga melibatkan setidaknya lima peranan. Peranan ini mungkin 

dipegang oleh suami, istri, anak, atau anggota lain dalam keluarga. Kelima peranan itu 

adalah41: 

a.   Gatekeeper (penjaga pintu). Inisiator pemikiran keluarga mengenai pembelian 

produk dan pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. 

b.   Influencer (pemberi pengaruh). Individu yang opininya dicari sehubungan dengan 

kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan produk atau 

merek mana yang paling cocok dengan kriteria itu. 
                                                   
 40 Ibid, 195. 
 41 Ibid, 198. 
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c.   Decider (pengambil keputusan). Orang yang mempunyai wewenang dan 

kekuasaan keuangan untuk memilih bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan 

dan produk atau merek mana yang akan dipilih. 

d.   Buyer (pembeli). Orang yang bertindak sebagai agen pembelian: yang 

mengunjungi toko, menghubungi penyuplai, membawa produk ke rumah dan 

seterusnya. 

e.   User (pemakai). Orang yang menggunakan produk. 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam 

pengertian peran dan status. Setiap peranan akan mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Setiap peranan membawa satu status yang mencerminkan penghargaan 

umum yang diberikan oleh masyarakatnya. Bagi remaja,  status  didasarkan pada 

benda yang dimiliki, kemandirian, sekolah, keanggotaan sosial dan banyaknya uang 

yang dibelanjakan. Ini adalah simbol status yang mengangkat wibawa remaja diantara 

teman sebaya dan memperbesar kesempatan untuk memperoleh dukungan sosial yang 

lebih besar42. Remaja yang mempunyai status sosial ekonomi lebih tinggi akan 

membeli barang-barang yang kualitasnya lebih dari pada remaja yang mempunyai 

status sosial ekonomi lebih rendah. Demikian juga dalam pengeluaran uang, remaja 

yang mempunyai status sosial ekonomi lebih tinggi akan mengeluarkan uang lebih 

banyak, dari pada remaja yang mempunyai status sosial ekonomi lebih rendah. 

3.  Faktor Pribadi 

Keputusan remaja dalam membeli suatu produk  dipengaruhi juga oleh ciri 

kepribadiannya, termasuk usia dan tahap daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

 

                                                   
 42 Ibid. 219. 
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a.   Usia dan tahap daur hidup.  

Ketika seseorang berada pada masa remaja, dalam membeli suatu produk 

tertentu, remaja berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki 

oleh kelompok. Dalam hal membeli pakaian misalnya, salah satu persyaratan utama 

dalam hal berpakaian bagi kawula muda adalah bahwa pakaian yang dikenakan harus 

disetujui oleh kelompok. 

b.   Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi.  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli seseorang. 

Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan produk. 

Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, 

tabungan dan harta milik, kemampuan meminjam, dan sikapnya terhadap pengeluaran 

versus menabung.  Ekonomi remaja pada umumnya masih tergantung pada orang tua, 

dan bila sudah bekerja belum mempunyai nafkah yang tetap43. Hal ini berarti bahwa 

sumber keuangan remaja pada umumnya diperoleh dari orang tua. Tetapi ada pula  

yang diperoleh dari hasil mereka  bekerja.  Jane Broonks44, seorang pakar dalam 

perkembangan anak  menjelaskan bahwa beberapa  remaja memberi kontribusi yang 

berharga bagi keluarganya dengan bekerja dan memberikan uang kepada keluarganya. 

Mereka merasakan peningkatan penghargaan diri saat mampu membantu keluarga. 

Beberapa remaja juga bekerja untuk melarikan diri dari rasa frustasi di sekolah. 

Mereka bekerja berjam-jam dan motivasi mereka untuk sekolah menurun tajam. 

Remaja ini memeperoleh pekerjaan tetap, tetapi mereka berisiko mengembangkan 

perilaku menyimpang seperti merokok, menggunakan obat-obatan, dan perilaku 

kejahatan minor remaja. 

 
                                                   
 43 F.J. Monks, A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditono, 277. 
 44 Jane Bronks, The Proces of Parenting, Edisi ke-8, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 605. 
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c.   Gaya hidup.  

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan 

sehari-hari yang dinyatakan dalam minat, kegiatan, dan pendapat yang bersangkutan. 

Gaya hidup melukiskan “keseluruhan pribadi” yang berinteraksi dengan 

lingkungnnya. Gaya hidup remaja dapat dilihat baik melalui minat sosial maupun 

minat pribadi yang ada dalam diri remaja.  

Minat yang bersifat sosial bergantung pada kesempatan yang diperoleh remaja 

untuk mengembangkan minat tersebut dan pada kepopulerannya dalam kelompok. 

Seorang remaja yang status sosial ekonomi keluarganya rendah, misalnya, mempunyai 

sedikit kesempatan untuk mengembangkan minat pada pesta dan dansa dibandingkan 

dengan remaja dengan latar belakang keluarga yang lebih baik. Begitu pula, remaja 

yang tidak popular akan mempunyai minat sosial yang terbatas. Ada pun minat sosial 

yang umumnya ada pada diri remaja diantaranya adalah pesta, minum-minuman keras, 

dan obat-obat terlarang 45 

Minat pada pribadi atau diri sendiri merupakan minat yang terkuat di kalangan 

remaja. Sebabnya  adalah bahwa mereka sadar bahwa dukungan sosial sangat besar 

dipengaruhi oleh penampilan diri dan mengetahui bahwa kelompok sosial menilai 

dirinya berdasarkan benda yang dimiliki, kemandirian, sekolah, keanggotaan sosial 

dan banyaknya uang yang dibelanjakan.  

d.   Kepribadian dan konsep diri.  

Kepribadian adalah ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang 

menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relatif tetap dan bertahan lama terhadap 

lingkungnnya. Kepribadian seseorang biasanya digambarkan dalam istilah seperti: 

percaya diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, menghargai orang lain bersifat 

                                                   
 45 Elizabeth B. Hurlock, 218-219 
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sosial, sifat membela diri dan kesanggupan menyesuaikan diri. Sedangkan konsep diri 

(citra diri) dapat dibedakan menjadi dua, konsep diri ideal (bagaimana dia ingin 

memandang dirinya sendiri) dan konsep diri menurut orang lain (bagaimana 

pendapatnya mengenai orang lain memandang dia). 

4.  Faktor Psikologis 

Pilihan membeli sesorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu: motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. 

a.   Motivasi.  

Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk 

mengarahkan seseorang supaya mencari kepuasan terhadap kebutuhan itu. Sigmun 

Freud beranggapan bahwa kekuatan psikologis yang sebenarnya membentuk perilaku 

pembeli sebagian besar berasal bawah sadar. Ia beranggapan seseorang menekan 

berbagai keinginan dan dorongan ke bagian bawah sadar dalam proses dia menjadi 

dewasa dan menerima aturan sosial di sekitarnya. Semua keinginan atau dorongan ini 

tak pernah terhapuskan atau terkendali secara sempurna. Mereka muncul dalam 

mimpi, dalam salah bicara atau menulis, atau dalam perilaku yang neurotis. Sementara 

itu Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah 

jenjang, dari tingkat yang paling mendesak hingga yang kurang mendesak. Tingkat-

tingkat kebutuhan itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi  diri. Seseorang akan mencoba 

untuk memuaskan suatu kebutuhan penting. Bila seseorang berhasil dan memuaskan 

sesuatu kebutuhan penting, maka hal itu bukan lagi menjadi pendorong pada waktu 

itu, dan orang itu akan di dorong untuk memuaskan kebutuhan berikutnya yang 

terpenting.  

 



37 

 

b. Persepsi.   

Seseorang menerima sebuah objek rangsangan melalui penginderaan, yakni 

arus informasi itu masuk melalui kelima alat indra: penglihatan, pendengaran, 

pembauan, perabaan, dan perasaan. Namun demikian, masing-masing orang 

menanggapi, mengorganisasi dan menafsirkan informasi sensoris ini menurut cara 

masing-masing sebagai individu. Untuk itu persepsi dapat dirumuskan pengertiannya 

sebagai “proses seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan 

informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang dunia.  

c. Belajar.  

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seorang individu yang 

bersumber dari pengalaman. Sebagian besar perilaku dipelajari. Teoritisi belajar 

mengatakan bahwa pelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, 

isyarat, tanggapan dan penguatan. Dorongan adalah rangsangan internal yang kuat dan 

memperlukan tindakan. Dorongan menjadi motif ketika dorongan itu diarahkan 

menuju objek rangsangan tertentu. Contohnya, dorongan seorang remaja untuk 

aktualisasi diri mungkin memotivasinya untuk membeli handphone. Respon konsumen 

terhadap ide membeli handphone dikondisikan oleh pertanda di sekitarnya. Pertanda 

adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang 

merespon.  Contohnya, seorang remaja mungkin menemukan beberapa merek 

handphone di toko, atau mendiskusikan dengan temannya. Anggaplah remaja tersebut 

membeli handphone Nokia. Jika pengalamannya menguntungkan ia akan 

menggunakan handphone itu, dan responnya akan diperkuat. 

d. Kepercayaan dan sikap.  

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap. Hal 

ini selanjutnya mempengaruhi tingkah laku  membeli mereka. Suatu kepercayaan 
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adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Dan 

sebuah sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik dan buruk, perasaan-

perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu 

terhadap beberapa objek atau gagasan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumtif dapat dibagi menjadi dua yaitu dari luar dan dalam. Faktor dari 

luar meliputi budaya dan sosial, sedangkan faktor dari dalam meliputi pribadi dan 

psikologis. Sebagai konsumen remaja dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.  Kedua 

faktor itu yang  mempengaruhi perilaku konsumtif remaja, yaitu tindakan 

mengkonsumsi barang dengan irasional dan bersifat kompulsif, yakni tak terkendali 

dan menjadi ketagihan, sehingga hal tersebut menimbulkan pemborosan dan 

inefisiensi biaya. 

 

B. Pelayanan Pastoral Gereja Melalui Program Penanganan Keluarga 

Berbicara tentang pastoral berarti bicara tentang pelayanan. Kata pastoral 

mempunyai makna pelayanan. Istilah pastoral berasal dari kata pastor. Pastoral adalah 

kata sifat dari pastor, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani  disebut poimen, 

yang artinya “gembala”. Istilah gembala dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan 

karya-Nya sebagai “Pastor Sejati” atau “Gembala Yang Baik” (Yoh. 10).  Ungkapan 

ini mengacu pada pelayanan Yesus yang tanpa pamrih bersedia memberi pertolongan 

dan pengasuhan terhadap para pengikut-Nya, bahkan rela mengorbankan nyawa-

Nya46.  Gembala yang baik dipahami sebagai seseorang yang lemah lembut, berkenan 

merawat,  memelihara, melindungi dan menolong  manusia, tetapi pada waktu yang 

sama memberikan kebebasan kepada manusia yang ditolongnya untuk mengambil 

                                                   
 46 Aart van Beek, Pendampingan Pastoral, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 10. 
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sikap dan mengambil keputusan sendiri.  Gembala bukanlah seorang diktator, tetapi 

menjadi gembala berarti dengan penuh cinta kasih menggembalakan domba yang 

dipercayakan tuannya untuk digembalakan. Oleh karena itu pelayanan pastoral 

seringkali disebut dengan  pelayanan penggembalaan.  

1. Dimensi pelayanan pastoral 

Pastoral adalah suatu pelayanan yang sangat luas cakupannya dan menyangkut 

banyak dimensi pelayanan. Pastoral mencakup pelayanan yang  saling menyembuhkan 

dan menumbuhkan di dalam suatu jemaat dan komunitasnya sepanjang perjalanan 

kehidupan mereka47.  Clinebell menjelaskan tentang adanya dimensi utama dalam 

pelayanan pastoral. Dimensi tersebut saling berhubungan dan melengkapi antara satu 

dengan yang lain. Dimensi-dimensi pelayanan pastoral yang dimaksud oleh Clinebell 

adalah sebagai berikut48: 

a.   Pewartaan kabar baik 

Pewartaan kabar baik diwujudkan dalam bentuk khotbah yang berpusat pada 

pribadi. Hal itu merupakan salah satu dari sekian banyak kesempatan yang paling 

berharga untuk mempertinggi keutuhan suatu jemaat, yaitu dengan menyinarkan 

terang hikmat Alkitabiah pada masalah duniawi mereka dan memperhadapkan 

mereka akan kebutuhan mereka untuk pertumbuhan, dalam Roh kasih. 

b.   Kebaktian 

Kebaktian merupakan suatu pengalaman jemaat akan rasa berkelompok yang 

menyatu, yang dapat menjadi suatu cara menolong, membarui keyakinan mereka 

yang mendasar, mengatasi rasa bersalah, mengalami dimensi kehidupan yang 

transenden, dan mengenyangkan kelaparan jiwa mereka. 

                                                   
 47 Howard Clinebell, Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, (Basic Types of 
Pastoral Care and Counseling), (Yogyakarta: Kanisius, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 32. 
 48 Ibid, 49-50. 
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c.   Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu cara bagi jemaat untuk membantu pertumbuhan 

keutuhan pribadi, mengajarkan hikmat yang relevan, dan tradisi agama. Kelas dan 

kelompok pertumbuhan jemaat dapat merupakan taman-taman  pemeliharaan 

pertumbuhan yang bersifat timbal balik, di mana pertumbuhan pribadi dan 

hubungan dengan orang lain dipupuk.  

d.   Pendampingan dan konseling pastoral 

Pendampingan dan konseling pastoral adalah  sebuah pelayanan pendampingan 

yang formal dan terstruktur, dilakukan oleh orang yang telah dipersiapkan, 

dididik, dan dilatih untuk melakukan konseling secara penuh waktu, sehingga 

mampu melakukan pendampingan secara profesional dalam sebuah perjumpaan 

antara pendamping dengan seseorang atau sekelompok orang dengan 

menggunakan metode psikologis untuk menstimulasi daya pertumbuhan dan daya 

penyembuhan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. 

e.   Kepemimpinan dan pertumbuhan jemaat 

Kepemimpinan dan pertumbuhan jemaat adalah suatu cara menciptakan dan 

mempertahankan kelompok, organisasi dan  struktur yang sehat. Manajemen 

gereja yang dijalankan dengan cara menghargai pribadi adalah inti dari 

perkembangan organisasional dalam suatu jemaat. 

f.   Pemberdayaan kaum awam 

Pemberdayaan kaum awam berarti memampukan warga gereja dengan cara 

menggali kemampuan mereka untuk saling melayani dalam jemaat, melalui suatu 

program pendidikan warga gereja. Mereka dilibatkan dalam program-program 

yang sudah direncanakan oleh gereja. 
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g.   Pelayanan masyarakat 

Pelayanan masyarakat adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang dalam suatu 

komunitas pemeliharaan yang lebih luas dari pada suatu jemaat, suatu komunitas 

yang luas, yakni komunitas global. Ini merupakan bentuk pelayanan sosial dan 

pelayanan berjuang melawan ketidakadilan.  

h.   Pelayanan nabiah 

Pelayanan nabiah (profetis) berusaha untuk mengubah masyarakat dan lembaga 

sehingga mendukung  dan tidak menghambat keutuhan diri semua orang. 

2. Pendampingan dan konseling pastoral 

Ada kesan bahwa kata penggembalaan menunjuk pada hubungan antara 

manusia dan hewan. Dalam hubungan yang dibangun terdapat ketidakseimbangan 

posisi. Keseimbangan dapat terjadi ketika ada hubungan antara manusia dengan 

manusia. Untuk itu dalam rangka pelayanan terhadap jemaat sebagai sebuah 

persekutuan, maka istilah pastoral, perlu ditambah dengan istilah pendampingan. 

Istilah pendampingan ini mengacu pada Allah yang adalah pencipta, yang bersifat 

merawat dan memelihara dengan baik.  Pendampingan adalah proses perjumpaan 

pertolongan antara pendamping dengan orang yang didampingi. Perjumpaan itu 

bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati 

keberadaanya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat 

menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh dan berfungsi 

penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial49.  Dengan demikian istilah menjadi 

pendampingan pastoral.  

Pelayanan pendampingan pastoral merupakan tugas melekat bagi gereja. 

Dalam Perjanjian Baru pastoral dipahami sebagi tugas seluruh warga jemaat yang 
                                                   
 49 Totok S.Wiryasaputra, Ready to Care, Pendampingan dan Konseling Psikologis, (Yogyakarta: 
Galang Press, 2006), 57. 
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berfungsi sebagai persekutuan pemeliharaan dan penyembuhan, dan yang 

memampukan pertumbuhan. Visi perjanjian baru tentang gereja adalah sebagai umat 

Allah (2Kor.6:16), suatu persekutuan yang bersifat mendampingi dan dipersekutukan 

oleh suatu perjanjian dengan Allah; tubuh Kristus (Rm. 12: 4-5; 1Kor. 10:17), suatu 

kesatuan organis yang di dalamnya tiap anggota, tiap bagian dari tubuh yang hidup itu 

mempunyai talenta dan pelayanannya yang unik dan komunitas dari Roh Kudus (Kis. 

10:44-47), suatu komunitas yang menyelamatkan juga menyembuhkan dan melaluinya 

Roh Kehidupan itu dapat bekerja dalam suatu dunia yang sangat memerlukannya. 

Pendampingan dan konseling pastoral merupakan sebuah dimensi dalam 

pelayanan pastoral.  Sifatnya lebih sempit dan khusus. Bermacam-macam metode 

untuk menolong orang dimanfaatkan, sehingga orang dapat mengembangkan 

kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalahnya  atau krisis yang dihadapi. 

Dengan  pendampingan dan konseling itu orang akan mengalami penyembuhan dari 

kehancurannya. Pendampingan dan konseling pastoral merupakan suatu fungsi yang 

bersifat memperbaiki, yang dibutuhkan ketika orang mengalami krisis yang merintangi 

pertumbuhannya. Pendampingan dan konseling pastoral berusaha memperkuat 

pertumbuhan ke arah keutuhan dalam enam aspek kehidupan manusia, yang satu 

dengan lainnya saling berkaitan, yaitu (1) menyegarkan pikiran; (2) membuat tubuh 

lebih bergairah; (3) memperbarui dan memperkaya hubungan dekat; (4) memperdalam 

hubungan orang dengan alam dan lingkungan hidup; (5) menumbuhkan hubungan 

dengan lembaga-lembaga yang penting dalam hidup; dan (6) memperdalam dan 

mengairahkan hubungan dengan Allah50. Dengan demikian pendampingan dan 

konseling pastoral dapat menjadi alat pembaruan melalui pendamaian bagi gereja, 

yang membantu  menyembuhkan keterasingan orang dari diri sendiri, dari keluarga, 

                                                   
50 Ibid, 39. 
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dari orang yang berada di luar gereja, dan dari hubungannya dengan Allah yang 

member kegairahan dan pertumbuhan. 

3. Penanganan  Keluarga 

Pelayanan pendampingan pastoral terhadap remaja tidak dapat dilepaskan dari 

keluarga. Hal tersebut karena remaja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

keluarga. Remaja merupakan sub sistem dari sebuah sistem keluarga. Pelayanan 

pendampingan pastoral terhadap keluarga dapat dilakukan dengan program 

penanganan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Margaret H. Hoopes, Barabara 

L. Fisher dan Sally H. Barlow. Penanganan keluarga adalah sebuah pendekatan untuk 

kesehatan mental yang dirancang untuk memperkuat individu dan keluarga dengan 

menggunakan konteks keluarga51.  Ada tiga program yang dapat dilakukan untuk 

menangani keluarga dalam upaya pelayanan pastoral gereja, yakni  pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life 

enrichment), dan terapi keluarga (family therapy/treatment)52. Jika dikaitkan dengan 

dimensi pelayanan pastoral yang dijelaskan oleh Clinebell, maka ketiga program ini, 

terkait dengan dimensi pelayanan pendidikan dan pelayanan pendampingan dan 

konseling pastoral.  Dimensi pelayanan pendidikan tertuang dalam program 

pendidikan kehidupan keluarga (family life education) dan pengayaan kehidupan 

keluarga (family life enrichment). Dimensi pelayanan pendampingan dan konseling 

pastoral tertuang dalam program terapi keluarga (family therapy/treatment). 

Namun sebelum menjelaskan ketiga program tersebut penulis terlebih dahulu 

akan menjelaskan pengertian keluarga, keluarga sebagai sebuah sistem, konsep utama 

dalam sistem, keadaan keluarga, dan remaja dalam keluarga. 
                                                   
 51 Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow, Structured Family Facilitation 
Programs. Enrichment, Educations, and Treatment (Rockville, Maryland: Aspen Systems Corporation, 
1984), 3. 
 52 Ibid, 4-6. 
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a.  Pengertian keluarga 

Keluarga adalah sekelompok orang, terkait dengan hubungan kekerabatan atau 

hubungan yang dekat, di mana orang dewasa bertanggung jawab atas perawatan dan 

pengasuhan anak-anak mereka baik kandung atau diadopsi53. Secara umum keluarga 

terdiri dari anak anak-anak, remaja, orang tua dan kakek nenek. Keluarga juga dapat 

mencakup bibi, paman, sepupu, keponakan laki-laki dan perempuan.  Kebanyakan 

keluarga juga multigenerasional. Selain itu sejumlah keluarga juga meliputi para 

anggota yang bukan saudara sedarah, tetapi memiliki hubungan erat dengan para 

anggota keluarga. 

Ada empat bentuk utama dalam kehidupan keluarga, yaitu54: 

1.   Keluarga besar petani (the extended farm family) 

Bentuk keluarga ini terdiri atas orang tua, anak, dan keluarga besar. Ini adalah 

institusi sosial dan ekonomi produktif yang berdasar pada hukum dan norma. 

2.   Keluarga inti (the nuclear family) 

Bentuk keluarga ini terdiri dari orang tua dan anak, yang didasarkan pada 

persahabatan dan cinta. Tujuan utamanya adalah mensosialisasikan anak dan 

memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga. 

3.   Keluarga beragam (diverse family form) 

Bentuk keluarga ini misalnya, keluarga yang kedua orang tuanya berkarier, 

keluarga dengan orang tua tunggal (single parent), dan keluarga tiri. Bentuk 

keluarga ini timbul seiring dengan perubahan sosial ekonomi yang membutuhkan 

penghasilan dari kedua orang tua untuk menghidupi keluarga yang membawa 

wanita masuk dalam dunia kerja. 

                                                   
 53 David Jary and Julia Jary, Collins Dictionary of Sociology, (Glasgow: Harper Collins Publishers, 
1991), 219. 
 54 Jane Bronks, 25-26. 
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4.   Keluarga multigenerasi (multigenerational families) 

Bentuk keluarga ini bergantung pada dua atau lebih generasi untuk merawat anak. 

Bentuk keluarga ini muncul ketika keluarga muda menghadapi kesulitan ekonomi 

yang lebih besar karena pekerjaan yang tidak stabil, peningkatan biaya perumahan 

dan perawatan anak, berkurangnya pendapatan bagi single parent serta kondisi 

emosi yang semakin terbagi antara tuntutan pekerjaan dan keluarga. 

b. Keluarga sebagai sebuah sistem 

Teori sistem disasarkan oleh teori sistem umum yang dikemukakan oleh 

Ludwig von Bertalanffy pada tahun 192055. Dalam sistem terdapat interaksi antar 

bagian. Untuk memahami seluruh sistem bekerja, hal yang dilakukan adalah 

mempelajari bagian, hubungan antar bagian, dan lingkungannya56. Jika sistem yang 

dipahami adalah keluarga, maka hal yang perlu dilakukan adalah memeriksa setiap  

anggota keluarga, interaksi antara satu dengan yang lain, dan interaksi mereka dengan 

lingkungan.  Sistem dalam keluarga terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil, yang 

disebut dengan sub sistem. Ada empat sub sistem dasar, yaitu individu, suami-istri, 

saudara, dan orang tua-anak57. Sebagai sebuah sistem keluarga diharapkan mampu 

untuk menciptakan dan mempertahankan keseimbangan secara dinamis seluruh sistem 

dan bagian-bagiannya (homeostasis).  

Perubahan pada sub sistem tertentu akan mempengaruhi dan menimbulkan 

reaksi sub sistem yang lain atau keseluruhan sebagai sebuah sub sistem. Reaksi yang 

dimunculkan kadang berwujud perlawanan terhadap perubahan, karena keluarga 

                                                   
 55 V. L. Shepperson, “Family System Theory” dalam Baker Encyclopedia of Psychology, Ed. David 
G. Benner, (Grand Rapids, Michigen: Baker Book House, 1985), 399. 
 56 Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow, Structured Family Facilitation 
Programs. Enrichment, Educations, and Treatment (Rockville, Maryland: Aspen Systems Corporation, 
1984), 20. 
 57 Luciano L’abate, Gary Ganahl dan James C. Hanson. Methods of Family Theraphy, (Englewood 
Cliffs, New Jersey: A Division of Simon & Schuster. Inc, 1986), 15.  
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secara keseluruhan mempertahankan homeostasis  dibanding rela kehilangan 

keseimbangan58. Oleh karena itu, setiap keluarga menciptakan dan mengembangkan 

nilai, peran, aturan, pola, kebiasaan, dan larangan. Dengan itu semua, keluarga 

diharapkan dapat menciptakan keseimbangan awal, menyesuaikan diri ketika terjadi 

perubahan, dan menciptakan keseimbangan baru atau memulihkan keseimbangan 

apabila diperlukan, karena ada perubahan.  

c. Konsep utama dalam sistem  

Konsep utama dalam sistem adalah batasan, umpan balik, bahan energi, 

keadaan yang tetap, diferensiasi progresif, dan batas akhir59. 

1.   Batasan 

Batasan ini untuk memisahkan sistem dari elemen lain dari lingkungannya, 

sehingga membuatnya jadi berbeda dari yang lain. 

2.   Umpan balik 

Umpan balik ini memungkinkan adanya interaksi di antara anggota keluarga dan 

juga lingkungannya dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan 

internal dan tututan eksternal. Hal ini dilakukan dengan cara mengoreksi 

kesalahan, menandai rangsangan dan masukan lingkungan.   

3.   Bahan Energi 

Anggota dari sistem keluarga adalah “bahan” dari sistem dan jaringan umpan 

balik adalah “energi” untuk bertindak.  Proses interaksi adalah pertukaran energi 

setiap orang yang menghasilkan tindakan.  

 

                                                   
 58 Katheryn Geldard dan David Geldard, Konseling Keluarga, Membangun Relasi Untuk Saling 
Memandirikan Antar Anggota Keluarga (Relationship Counseling for Children, Young People and Families), 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 6. 
 59 Luciano L’abate, Gary Ganahl dan James C. Hanson, 12-15. 
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4.   Keadaan yang tetap 

Sistem bekerja dalam proses “keadaan yang tetap” untuk memastikan bahwa 

keterbukaan, pertukaran energi, dan perubahan yang terjadi mampu dialami oleh 

sistem. Di sini terjadi proses homeostasis yang bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan agar sistem tetap stabil, dan mofogenesis yang bertujuan kearah 

pertumbuhan dan perkembangan.  

5.   Diferensiasi progresif 

Diferensiasi progresif terjadi ketika sistem berinteraksi dengan lingkungannya 

dari waktu ke waktu. Pertukaran energi menyebabkan sistem memperluas 

hubungan struktural fungsional baik internal maupun eksternal. 

6.   Batas akhir 

Batas akhir merupakan tujuan. Di sini sistem terbuka dan tidak ditentukan 

sebelumnya oleh keadaan awal. Keadaan akhir ditentukan oleh elemen-elemen 

dari sistem yang berproses secara dinamis dan adanya proses interaksional 

elemen-elemen tersebut.  

d. Keadaan keluarga 

Beavers menjelaskan bahwa keadaan keluarga menjadi  tiga kelompok, yaitu 

sehat, cukup dan disfungsional60.  

1.   Keluarga sehat 

Keluarga sehat berarti baik dalam sikap dan menunjukkan rasa hormat terhadap 

pandangan anggota keluarga lainnya. Ada sebuah kerjasama yang baik. Keluarga 

sehat menggunakan komunikasi yang jelas tanpa adanya kekhawatiran bahwa 

informasi yang diterima tidak jelas. Setiap anggota keluarga dipandang mampu 

                                                   
 60 Luciano L’abate, Gary Ganahl dan James C. Hanson,  21-22. 
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memberikan kontribusi dan membagikan nilai-nilai. Keluarga dapat 

menegosiasikan perbedaan dan anggotanya menghormati dorongan biologis, 

ekspresi keintiman, marah dan perasaan seksual. 

2.   Keluarga cukup  

Keluarga cukup menunjukkan rasa sakit yang cukup besar dan ketrampilan 

interaksional yang sering terbatas. Beberapa kerjasama diliputi dengan 

ketegangan. Komunikasi dapat berdampak pada kebingungan dan mungkin ada 

perasaan curiga. Ada beberapa perasaan sakit hati dalam pertumbuhan keluarga. 

3.   Keluarga disfungsional 

Keluarga disfungsional memiliki tingkat permusuhan yang tinggi dan tidak 

adanya kepercayaan antara satu dengan yang lain. Dan keluarga sering mengalami 

kesulitan dalam menghadapi perubahan, perpisahan, dan kehilangan. 

e. Remaja dalam keluarga 

  Remaja adalah bagian dari keluarga. Carter dan McGoldrick menjelaskan 

bahwa ketika dalam keluarga terdapat remaja, orang tua berada pada posisi setengah 

baya 61. Keluarga perlu untuk meningkatkan fleksibilitas batas-batas keluarga untuk 

memberi kebebasan pada anak-anak. Di sini terjadi pergeseran hubungan orang tua 

dan anak, yang memungkinkan remaja bergerak masuk dan keluar dari sistem 

keluarga. Batas-batas harus dapat ditembus, karena orang tua tidak bisa lagi 

mempertahankan otoritasnya secara penuh.  Orang tua perlu memberikan kebebasan 

bagi remaja untuk berkembang dan bereksperimen dengan memberikan kebebasan itu, 

serta memberikan pertolongan ketika mereka tidak mampu menangani permasalahan  

sendirian. 

                                                   
 61 Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow, 23-24. 
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Keluarga sebagai sebuah sistem perlu menciptakan konteks dan media yang 

lebih luas, sehingga dapat menampung ide, perasaan, peran baru yang menyertai 

pertumbuhan individu remaja dan orang tua62. Hal tersebut karena pergaulan dan 

sosialisasi remaja dengan dunia yang semakin luas semakin intensif. Peran, aturan, dan 

kebiasaan di ubah dan disesuaikan, agar keluarga sebagai sistem mampu menciptakan 

kebebasan yang memadai bagi remaja dan orang tua. Baik orang tua maupun remaja 

perlu saling belajar. Orang tua harus belajar menerima umpan balik dari remaja, baik 

positif maupun negatif. Sebaliknya remaja juga harus menerima masukan, umpan 

balik, usulan, pandangan, dan kritikan dari orang tua, baik positif maupun negatif. 

Sebuah keluarga dapat mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang 

terjadi adalah ketidakhadiran ibu dalam keluarga, karena bekerja. Hal tersebut 

mengakibatkan remaja mengurus dirinya sendiri (latchkey adolescent). Penelitian yang 

dilakukan oleh Coley, Morris, dan Hernandez menyimpulkan bahwa para remaja 

tersebut memperlihatkan kenakalan, penggunaan obat dan alkohol, dan masalah 

sekolah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Long dan Long menyimpulkan 

bahwa sebagian besar para remaja tersebut memiliki pengalaman negatif. Mereka 

lebih mudah terjerumus dalam masalah, seperti mencuri, merusak, atau 

memperlakukan saudara kandung dengan kasar63. 

f. Program penanganan keluarga 

Seperti disinggung di atas bahwa ada  tiga program yang dapat dikembangkan 

untuk menangani keluarga dalam upaya pelayanan pastoral gereja, yakni  pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life 

                                                   
 62 Totok S. Wiryasaputra, Menolong Keluarga Bermasalah, (Jakarta: Pelkesi, 2007), 34. 
 63 John W. Santrock, 37-38. 
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enrichment), dan terapi keluarga (family therapy/treatment)64. Program pendidikan 

keluarga berisi tentang pemberian informasi dan mencegah munculnya masalah dalam 

keluarga. Program pengayaan keluarga dirancang untuk meningkatkan ketrampilan 

dan interaksi keluarga yang sehat melalui kegiatan pembelajaran dan berbagi 

pengalaman. Dan program terapi keluarga dirancang untuk menangani dan  

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga. Ketiga program tersebut dapat di 

gambarkan seperti di bawah ini65: 

 

Bagan: Tiga program penanganan keluarga. 

Gambar di atas menunjukkan hubungan timbal balik antara pendidikan 

kehidupan keluarga, pengayaan kehidupan keluarga dan terapi keluarga.  Ketiga 

program tersebut mempunyai kesamaan yang diwakili oleh daerah yang diarsir tebal, 

tetapi juga ketiganya mempunyai perbedaan masing-masing. Atau dengan kata lain 

ketiga program ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. 

Berikut ini adalah penjelasan tentang fungsi, sasaran, proses perubahan, arus 

informasi dan energi, peserta, peran fasilitator, dan proses fasilitasi dari ketiga 

program penanganan keluarga66. 

1.   Pendidikan kehidupan Keluarga 

Program  pendidikan penekanannya adalah pada pencegahan  krisis yang terjadi 

dalam keluarga. Tujuan dari pendidikan kehidupan keluarga adalah memberikan 

                                                   
 64 Margaret H. Hoopes, Barabara L. Fisher dan Sally H. Barlow,  4-6. 
 65 Ibid, 5. 
 66 Ibid, 13. 
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informasi yang relevan dan ketrampilan, seputar perkembangan anak dan orang 

tua. Program pendidikan kehidupan keluarga pada dasarnya merupakan proses 

kognitif dan transfer pengetahuan. Hal tersebut terjadi dalam bentuk pembelajaran 

terpadu dan partisipatif. Dengan demikian arus informasi dan kekuatan bergerak 

dari pemimpin ke peserta. Peserta yang mengikuti program pendidikan kehidupan 

keluarga adalah anggota keluarga sehat/berfungsi baik, termasuk perorangan yang 

menginginkan informasi tertentu. Tugas fasilitator dari program pendidikan 

kehidupan keluarga adalah aktif dalam mengajar dan memberikan informasi 

kepada peserta, dengan beberapa penekanan pada diskusi terkemuka dan latihan 

atau praktek yang menyenangkan.  Proses dan format program pendidikan 

kehidupan keluarga harus dirancang  agar sesuai dengan kebutuhan dari para 

peserta dan tujuan program. Proses pendidikan kehidupan keluarga ditandai 

dengan kuliah atau penyediaan informasi dengan berbagai cara, misalnya melalui 

film atau bacaan, diskusi, pertanyaan dan jawaban, dan kegiatan belajar 

lainnya dapat menjadi bagian dari proses  pendidikan keluarga. 

2.   Pengayaan kehidupan Keluarga  

Fungsi dari program pengayaan keluarga terutama berfungsi untuk 

mencegah disorganisasi keluarga.  Asumsinya program ini adalah agar keluarga-

keluarga dapat mengurangi frekuensi, intensitas dan durasi krisis dan 

meningkatkan kemungkinan  keluarga yang lebih baik dalam mengelola krisis dan 

transisi dalam kehidupan keluarga. Tujuan pengayaan kehidupan keluarga 

adalah untuk mencegah disfungsi dan untuk meningkatkan keterampilan 

dalam mengatasi tekanan  yang muncul dalam berbagai situasi. Selain itu juga 

untuk meningkatkan kualitas dan keintiman kehidupan keluarga.  Program 

pengayaan kehidupan keluarga dilakukan dalam bentuk latihan praktis, kegiatan 
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keluarga, praktik keluarga, terutama berpusat pada pengalaman peserta, dan 

pekerjaan rumah untuk keluarga. Arus informasi mengalir dari dalam keluarga 

sendiri, antar keluarga peserta, fasilitator ke peserta, dan dari peserta ke fasilitator 

atau pemimpin. Pesertanya adalah keluarga sehat, seluruh anggota keluarga atau 

pasangan yang ingin meningkatkan kualitas interaksi dan relasi mereka. Fasilitator 

berperan sebagai pengarah kegiatan, latihan, dan tugas-tugas keluarga. Tugas 

fasilitator pengayaan keluarga agak kurang aktif. Fasilitator  memberikan 

beberapa bahan didaktik, tetapi terutama mereka mengarahkan proses dari 

program,  dengan diskusi terkemuka,  menjelaskan latihan dan kegiatan, dan 

sebagainya. Proses dan format program pengayaan ini dilakukan dalam bentuk 

presentasi singkat dari fasilitator, kemudian dilanjutkan dengan latihan dan 

kegiatan keluarga, diskusi, dan tugas pekerjaan rumah. 

3.   Terapi Keluarga 

Fungsi dari terapi keluarga adalah untuk perbaikan, pemulihan, penyehatan, 

pendidikan, dan juga penyuburan bagi keluarga yang sedang mengalami masalah. 

Tujuannya adalah untuk menyembuhkan, menyehatkan kembali, dan 

memecahkan masalah keluarga. Atau dengan kata lain 

memperbaiki perilaku disfungsional dan  untuk menolong keluarga  dalam 

mengatasi atau menyelesaikan situasi stres. Untuk itu kegiatannya dilakukan 

melalui diskusi tentang masalah; terutama pada jalan keluar permasalahan. Arus 

informasi mengalir dari antara anggota keluarga, antar keluarga ke keluarga,  

penolong ke keluarga, keluarga ke penolong. Peserta dari program terapi keluarga 

adalah keluarga secara keseluruhan atau keluarga-keluarga atau sub sistem yang 

memerlukan penyembuhan dan penyelesaian masalah. Peran fasilitator adalah 

memfasilitasi aktivitas diskusi dalam menyelesaikan masalah. Prosesnya adalah 
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melakukan  kegiatan keluarga dan diskusi kelompok, dengan penekanan pada 

pembahasan tentang isu-isu masalah yang ada dalam keluarga. 

g. Program terstruktur 

Program penanganan keluarga merupakan program yang terstruktur. Sebagai 

program yang terstruktur, program penanganan keluarga dilakukan melalui tahap-

tahap pengembangan program, yakni (1) persiapan program; (2) pembuatan program; 

(3) pelaksanaan program; dan (4) evaluasi program67. 

1.   Persiapan program 

Hal-hal yang ditentukan dalam persiapan program adalah mengidentifikasi target 

yang menjadi sasaran, kebutuhan sasaran, penentukan tujuan yang akan dicapai, 

pemilihan pendekatan sesuai dengan kelompok sasaran, pemilihan siapa yang 

akan melakukan, penetapan jadwal, penentuan alternatif program sebagai 

cadangan, dan penentuan tempat pelaksanaan.  

2.   Pembuatan program 

Dalam pembuatan program, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah  memperluas 

dan merinci keputusan dalam tahap  sebelumnya, menulis program, melakukan uji 

coba, dan merevisi program apabila diperlukan. 

3.   Pelaksanaan program 

Dalam tahap ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah pengemasan, penjualan, 

penyeleksian, persiapan peserta, persiapan fasilitator dan pelaksana program. 

4.   Evaluasi program 

Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah evaluasi hasil dan prosesnya, sehingga 

mendapat gambaran tentang pelaksanaan program secara keseluruhan. 

                                                   
 67 Ibid, 54. 


