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BAB II  

PENDAMPINGAN PASTORAL TERHADAP REMAJA DENGAN 

PERSOALAN-PERSOALAN PSIKOSOSIAL 

 

 Dalam bab ini, penulis  akan membahas perkembangan ramaja terutama 

dalam kaitannya dengan permasalahan-peemasalahan psikososial dan teori 

pendampingan pastoral gereja. 

II.1. Perkembangan Remaja 

 II.1.1.  Pengertian Remaja 

 Kata remaja berasal dari kata latin “adolescere” (kata bendanya 

adolescentia) yang berarti remaja atau “tumbuh” atau “tumbuh menjadi 

dewasa”. Sehingga istilah remaja umumnya dikenal sebagai sebutan untuk 

masa/tahap kehidupan manusia di antara pubertas sampai kedewasaan 

fisik, perubahan yang beranjak dari masa kanak-kanak, yang dimulai 

dengan semburan pertumbuhan pubertas dan didirong oleh perubahan 

hormonal masa pubertas, untuk mencapai hak prerogatif, tanggungjawab 

dan kemandirian. Perubahan itu banyak terjadi antara usia 12-18 tahun.
1
 

 Masa ini juga merupakan masa pencarian nilai-nilai hidup, 

permulaan terjadinya pubertas yang didalamnya disertai dengan konflik 

psikososial, yaitu menyangkut krisis identitas. Identitas pada hakekatnya 

bersifat psikososial, karena identitas adalah “solidaritas batin dengan cita-

cita dan identitas kelompok”. Individu ingin menentukan siapakah/apakah 

                                                           
1
 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, edisi kelima, (Jaakarta : Erlangga, 1980), 206-209. Lihat pula Erik, H. Erikson, 

Identitas dan siklus Manusia: Bunga Rampai I (Jakarta: PT Gramedia,1989), 111. 
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dia pada saat sekarang dan siapakah/apakah dia pada masa mendatang. Hal 

ini menjadi sangat penting karena dengannya individu akan menegaskan 

identitas batinnya serta peranannya dalam masyarakat. Hal itu dapat terjadi 

apabila individu sadar akan kekhasan pribadinya (seperti 

kesukaan/ketidaksukaan, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi dan 

perasaan bahwa dia dapat mengatur orientasi hidupnya sendiri.
2
 

 Menurut Erikson pada fase ini, remaja sudah memiliki bakat sosial 

yang disebut “identity” (menemukan dirinya sendiri di tengah lingkungan 

sosialnya). Artinya, sebagai pribadi yang rasional, seorang remaja coba 

berkomunikasi dengan dunia di luar dirinya. Mulai berpikir apa yang 

orang lain pikirkan, membandingkan fakta-fakta dalam dunianya selama 

ini dengan fakta-fakta di luar lingkungan rumahnya, mulai menghayalkan 

keluarga yang ideal, orang-orang yang ideal. Sehingga pada fase ini 

kebutuhan primer remaja adalah model yang sehat, yaitu pribadi-pribadi 

(tidak selalu orangtua) yang ia hargai mampu membimbingnya 

menemukan diri secara riel di tengah dunia ini. Kemampuan dan bakat 

“sosial identity” dapat dimiliki remaja jika perkembangan pada fase-fase 

sebelumnya positif dan sehat. Tetapi jika tidak (yang berarti kegagalan 

dalam menemukan kebutuhan primernya), maka ia akan mengembangkan 

perilaku yang merugikan oleh karena role confusion (kebingungan role, ia 

tidak mengenal dirinya sendiri) dimana bukan saja ia tidak memiliki 

standar penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi juga 

membiarkan lingkungan mendiktekan role dan peranan hidup apa yang 

                                                           
2
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harus ia mainkan. Kalau lingkungannya jahat, ia akan menjadi remaja 

dengan segala kenakalannya atau kalau lingkunganya baik, ia juga ikut-

ikutan baik, misalnya aktif ke gereja tanpa sebenarnya tahu untuk apa.
3
   

 Teori perkembangan dari Erikson mengatakan bahwa masa remaja 

merupakan tahap ketika krisis identitas harus diselesaikan. Pencarian 

identitas diri mencapai puncaknya pada fase adolesen, ketika remaja 

berjuang untuk menemukan siapa dirinya. Artinya pada masa remaja ini 

menurut Erikson terjadi krisis identitas atau pencarian identitas diri. 

Masyarakat di mana remaja tinggal memainkan peran penting dalam 

membentuk identitas remaja itu. Identitas remaja itu bisa positif bisa juga 

negatif. Identitas positif  adalah keputusan mengenai akan menjadi apa 

mereka dan apa yang mereka yakini. Sedangkan identitas negatif adalah 

apa yang mereka tidak ingin menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak 

untuk mempercayainya
4
.    

 Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak 

berakhir, ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat. Pertumbuhan 

yang cepat terjadi pada tubuh remaja diluar dan didalam tersebut 

membawa akibat yang tidak sedikit terhadap perubahan sikap, perilaku, 

kesehatan, serta kepribadian remaja. Remaja atau adolescent adalah 

periode perkembangan di mana invidu mengalami perubahan dari masa 

selama kanak-kanak menuju ke masa dewasa. 

                                                           
3
 Yakub Susabda, Pastoral Konseling jilid I, Buku Untuk Pemimpin Gereja dan Konselor 

Kristen, Pendekatan Konseling didasarkan pada integritas antara psikologi dan teologi, (Malang: 

Gandum Mas, 2003), 107. 
4
 Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM Press, 2008), 98-99 
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 Monks dkk, memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. 

Dengan pembagian 12-15 tahun : masa remaja awal, 15-18 tahun : masa 

remaja pertengahan, 18-21 tahun : masa remaja akhir
5
. Anak remaja tidak 

mempunyai tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak, tetapi ia 

tidak pula termasuk golongan orang dewasa atau golongan tua. Remaja 

ada diantara anak dan orang dewasa. Remaja masih belum mampu untuk 

menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Ditinjau dari segi 

tersebut mereka masih termasuk golongan kanak-kanak, mereka masih 

harus menemukan tempat dalam masyarakat
6
.   

 Masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi 

matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Menurut 

Hurlock secara umum remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal masa 

dan akhir masa remaja. Garis pemisah antara awal masa dan akhir masa 

remaja terletak kira-kira disekitar usia tujuh belas tahun; usia saat  mana 

rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas
7
.  

 

II.1.2 Ciri-ciri remaja menurut Hurlock
8
 : 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu perubahan-

perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak 

langsung pada individu yang bersangkutan dan akan 

mempengaruhi perkembangan selanjutnya 

                                                           
5
 F.j.Monks dan A.M.P. Knoers, Psikologi Perkembangan: pengantar dalam berbagai 

bagiannya (Jogya: Gadjah Mada University press), 262 
6
 Ibid., 259 

7
 Hurlock, ibid., 206 

8
 Ibid., 209 
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2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Satus remaja tidak jelas, 

keadaan ini memberikan waktu padanya untuk mencoba gaya 

hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat 

yang paling sesuai sesuai dengan dirinya. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada 

emosi, perubahan tubuh, minat dan peran (menjadi dewasa yang 

mandiri, perubahan pada nilai-nilai yang di anut, serta keinginan 

akan kebebasan) 

4. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri, yang dicari 

remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa 

peranannya dalam masyarakat.  

5. Masa remaja adalah masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan 

demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang 

baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. 

6. Masa remaja adalah masa yang tidak  realistik. Remaja cenderung 

memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, 

melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang 

diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita 

7. Masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami 

kebingungan/kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan 

pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan kesan bahwa 

mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum 

minuman keras, menggunakan obat-obatan yang terlibat dalam 

perilaku seks. Mereka mengganggap bahwa perilaku akan 
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memberikan citra yang mereka inginkan. Dapat disimpulkan 

adanya perubahan fisik maupun psikis pada diri remaja. 

Kecendrungan remaja akan mengalami masalah dalam penyesuaian 

diri dengan lingkungan. Hal ini diharapkan agar remaja dapat 

menjalani tugas perkembangan dengan baik dan penuh 

tanggungjawab.  

II.1.3. Ada sekurang-kurangnya empat signifikansi khusus dari 

pelayanan gereja terhadap remaja
9
 : 

1. Masa Remaja Adalah Masa Transisi 

Masa remaja adalah masa yang amat meresahkan di dalam 

kehidupan seseorang. Selama masa ini terjadi banyak gejolak 

dalam berbagai bentuk. Pubertas memang bukanlah penyakit yang 

perlu disembuhkan. Sebagai contoh, seorang remaja begitu 

mudahnya berubah dalam waktu yang singkat, tiba-tiba senang 

atau susah, tiba-tiba bersemangat lalu tiba-tiba tidak bergairah. Dia 

bisa mengalami depresi yang hebat karena berbagai perubahan 

drastis dalam hal fisiknya. Nuhamara mengutip, Erik Erikson, 

bahwa pada masa remajalah seseorang individu mulai 

melihat/menyadari diri sendiri, mempunyai masa lalu dan masa 

depan yang secara eksklusif merupakan dirinya sendiri. Masa 

remaja adalah masa di mana seseorang membuat kenangan dan 

antisipasi tentang masa depan. Suatu masa di mana seseorang 

individu mencari identitas yang khusus. Dengan demikian masa 

                                                           
9
 Daniel Nuhamara, PAK Remaja (Bandung: Jurnal Info Media, 2008), 10-14 
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remaja adalah masa yang penuh dengan kesulitan yang unik, yang 

membutuhkan banyak perhatian dari gereja-gereja untuk melayani 

mereka.  

2. Masa Remaja adalah Masa Bertanya 

Pada masa ini remaja mengalami perkembangan dalam 

kognitifnya. Umumnya mereka mulai mempertanyakan banyak hal 

yang  diajarkan kepada mereka.  

3. Masa Remaja adalah Masa Keterbukaan 

Salah satu keuntungan dari bekerja/melayani remaja adalah bahwa 

pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap hal-hal atau ide-ide 

serta bimbingan. Bagi kebanyakan remaja, usaha untuk mencari 

atau mendapatkan identitas baru merupakan suatu proses yang 

penuh dengan coba-coba, yang menyebabkan karateristik mereka 

sukar ditebak. Mereka akan menerima suatu hal pada suatu 

kesempatan, tetapi pada lain kesempatan mereka menolaknya sama 

skali. Pada suatu waktu tertentu mereka akan mencoba suatu hal 

yang baru atau bertingkah laku tertentu yang menurut mereka 

cocok dengan konsep tentang bagaimana mereka hendak menjadi 

atau bagaimana mereka ingin orang lain memendang mereka 

4. Masa Remaja adalah Masa Mengambil Keputusan 

Nuhamara mengutip Erik Erikson, mengemukakan bahwa 

remaja awal yang berkisar antara usia 12 – 15 tahun belum benar-

benar siap untuk berpegang pada idola akhir atau ideal-ideal. 

Remaja akan membuat sejumlah keputusan dan komitmen 
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 II.2. Pengertian Psikososial 

Istilah “psikososial” dalam kaitannya dengan perkembangan manusia 

berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati 

dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu 

organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis
10

. Perkembangan 

psikososial juga bisa diartikan berhubungan dengan perubahan-perubahan 

perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana 

individu berhubungan dengan orang lain.
11

 

Istilah psikososial dipakai dalam kaitannya dengan perkembangan. 

Manusia disebut matang jika fisik dan psikisnya telah mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan sampai pada tingkat-tingkat tertentu. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan lebih berkenaan dengan 

aspek fisik sedangkan perkembangan bersangkutan dengan aspek psikis 

 

 

 

. 

 

II.2.1 Delapan tahap perkembangan psikososial Erikson: 

1. Tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan (Trust vs 

Mistrust) 

                                                           
10

 Calvin S. Hall & Lindzey Gardner. . Theories of Personality, terj. A. Supratiknya, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1993), 22 
11 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT REMAJA ROSDA KARYA, 2006), 

115 

PERTUMBUHAN 

 Fisik 

 Kelenjar-kelenjar seks 

 otak 

PERKEMBANGAN 

 Perilaku seksual 

 Sikap, perasaan/emosi 

 Minat, cita-cita 

 Pribadi, sosial moral 
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Tahap ini terjadi selama tahun-tahun pertama kehidupan, yaitu usia 

kira-kira 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi mengalami konflik antara percaya 

dan tidak percaya (Trust vs Mistrust). Keadaan percaya “trust” menurut 

Erikson pada umumnya mengandung tiga aspek yaitu: 

 Bahwa bayi belajar percaya pada kesamaan dan kesinambungan dari 

pengasuh diluarnya 

 Bahwa bayi belajar percaya diri dan dapat percaya pada kemampuan 

organ-organnya sendiri untuk menaggulangi dorongan-dorongan 

 Bahwa bayi menganggap dirinya cukup dapat dipercaya sehingga 

pengasuh tak perlu waspada dirugikan
12

. 

Menurut Erikson, bukti pertama yang menunjukkan adanya 

kepercayaan sosial pada bayi dapat terlihat ketika kebutuhan oralis bayi 

terpenuhi, misalnya kepuasan atau kesenangannya dalam menikmati air 

susu, kepulasan tidur, dan kemudahan membuang air besar. Erikson yakin 

bahwa bayi mempelajari rasa percaya apabila mereka diasuh dengan cara 

yang konsisten dan hangat. Pada saat itu, hubungan bayi dengan ibu 

sangatlah penting. Kalau ibu memberinya makan, membuatnya hangat, 

memeluk dan mengajaknya bicara, maka bayi tersebut akan memperoleh 

kesan bahwa lingkungannya dapat menerima kehadirannya secara hangat 

dan bersahabat. Inilah yang menjadi landasan pertama bagi rasa percaya. 

                                                           
12  Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia, terj. Agus Cremes ( Jakarta: 

Gramedia,1989), 25 
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Sebaliknya kalau ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi, maka 

dalam diri bayi akan timbul rasa ketidakpercayaan kepada 

lingkungannya
13

. Oleh karena itu kadang-kadang bayi menangis bila di 

pangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia bukan saja tidak percaya 

kepada orang-orang yang asing tetapi juga kepada benda asing, tempat 

asing, suara asing, perlakuan asing dan sebagainya. Kalau menghadapi 

situasi-situasi tersebut seringkali bayi menangis. 

Pengalaman akan adanya suatu pengaturan timbal balik antara 

peningkatan kemampuan bayi untuk menerima cara-cara pengasuhan ibu, 

secara berangsur-angsur membantu anak mengimbangi keadaan tidak 

senang yang disebabkan oleh ketidak matangan homeostatis yaitu 

kecenderungan bagi organ-organ tubuh dan darah untuk mempertahankan 

diri agar tetap konstan yang menyertai ia sejak lahir. Seiring dengan 

timbulnya rasa senang dalam diri bayi, maka pada saat bangun ia 

berangsur-angsur menemukan bahwa panca inderanya telah akrab dengan 

lingkungan. Bentuk-bentuk rasa senang dan orangorang yang berkaitan 

dengan rasa senang itu, akan menjadi sama biasa seperti rasa sangat tidak 

senang karena buang air besar. Oleh sebab itu, prestasi sosial pertama bayi 

adalah kerelaannya membiarkan ibu hilang dari pandangan tanpa 

kecemasan dan kemarahan, karena ibu sudah menjadi keastian batin dan 

kehadirannya kembali sdah dapat dipastikan. 

Dengan demikian, bayi yang memiliki rasa percaya dalam dirinya 

cenderung untuk memiliki rasa aman dan percaya diri untuk 

                                                           
13

 Desmita, ibid, 124 
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mengeksplorasi lingkungan yang baru. Sebaliknya bayi yang memiliki 

rasa tidak percaya (mistrust) cenderung tidak memiliki harapan-harapan 

positif
14

 

2. Tahap Otonomi dan Perasaan Malu dan Ragu-

ragu (Outonomy vs shame and doubt) 

Tahap ini merupakan tahap perkembangan psikososial yang 

berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Otonomi 

dibangun diatas perkembangan kemampuan mental dan kemampuan 

motorik. Pada tahap ini, bayi tidak hanya dapat berjalan, tetapi mereka 

juga dapat memanjat, membuka dan menutup, menjatuhkan, menolak dan 

menarik, memegang dan melepaskan. Bayi merasa bangga dengan prestasi 

ini dan ingin melakukan segala sesuatu sendiri, apakah itu menyiram 

jamban, membuka bungkusan paket, atau memutuskan apa yang akan dia 

makan. Selanjutnya, mereka juga dapat belajar mengendalikan otot mereka 

dan dorongan keinginan diri mereka sendiri
15

 

Dengan demikian, setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuh 

mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik 

mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi 

mereka. Mereka menyadari kemauan mereka. Pada tahap ini, bila orang 

tua selalu memberikan dorongan kepada anak agar anak dapat berdiri di 

atas kedua kaki mereka sendiri, sambil melatih kemampuan-kemampuan 

mereka, maka anak kan mampu mengembangkan pengendalian atas otot, 

                                                           
14

 Diunduh dari  http://erik-erikson-download.htm/. Pada hari sabtu, 13 oktober 2012 
15

 Desmita, ibid, 43 
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dorongan, lingkungan, dan diri sendiri (otonom). Sebaliknya, jika orang 

tua cederung menuntut terlalu banyak atau terlalu membatasi anak untuk 

menyelidiki lingkungannya, maka anak akan mengalami rasa malu dan 

ragu-ragu yang berlebihan tentang kemampuan mereka untuk 

mengendalikan diri mereka sendiri dan dunia mereka 

Erikson yakin tahap autonomi vs rasa malu dan ragu-ragu memiliki 

implikasi yang penting bagi perkembangan kemandirian dan identitas 

selama masa remaja. Pengembangan otonomi selama tahun-tahunn balita 

memberi remaja dorongan untuk menjadi individu yang mandiri, yang 

dapat memiliki dan menentukan masa depan mereka sendiri 

3. Tahap Prakarsa dan rasa bersalah (Initiative vs Guilt) 

Yaitu tahap perkembangan psikososial ketiga yang berlangsung 

selama tahun-tahun prasekolah. Pada tahap ini, anak terlihat sangat aktif, 

suka berlari, berkelahi, memanjat-manjat, dan suka menantang 

lingkungannya. Dengan menggunakan bahasa, fantasi, dan permainan 

khayalan, dia memperoleh perasaan harga diri. Bila orang tua berusaha 

memahami, menjawab pertanyaan anak, dan menerima keaktifan anak 

dalam bermain, maka anak akan belajar untuk mendekati apa yang dia 

inginkan, dan perasaan inisiatif menjadi semakin kuat. Sebaliknya, bila 

orang tua kurang memahami, kurang sabar, suka memberi hukuman, dan 

menganggap bahwa pengajuan pertanyaan, bermain dan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan anak tidak bermanfaat, maka anak akan merasa bersalah 
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dan menjadi enggan untuk mengambil inisiatif untuk mendekati apa yang 

diinginkannya
16

 

Masa pra sekolah (Preschool Age) ditandai adanya kecenderungan 

initiative – guilty. Pada masa ini anak telah memiliki beberapa kecakapan, 

dengan kecakapan-kecakapan tersebut dia terdorong melakukan beberapa 

kegiatan, tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas 

adakalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut 

menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu 

dia tidak mau berinisatif atau berbuat. 

Tahap ketiga ini juga dikatakan sebagai tahap kelamin-lokomotor 

(genital-locomotor stage) atau yang biasa disebut tahap bermain. Tahap ini 

pada suatu periode tertentu saat anak menginjak usia 3 sampai 5 atau 6 

tahun, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah 

untuk belajar punya gagasan (inisiatif) tanpa banyak terlalu melakukan 

kesalahan. Masa-masa bermain merupakan masa di mana seorang anak 

ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan dunia luar, serta 

mempelajari kemampuan-kemampuan baru juga merasa memiliki tujuan. 

Dikarenakan sikap inisiatif merupakan usaha untuk menjadikan sesuatu 

yang belum nyata menjadi nyata, sehingga pada usia ini orang tua dapat 

mengasuh anaknya dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan 

gagasan dan ide-idenya. Akan tetapi, semuanya akan terbalik apabila 

tujuan dari anak pada masa genital ini mengalami hambatan karena dapat 

mengembangkan suatu sifat yang berdampak kurang baik bagi dirinya 
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yaitu merasa berdosa dan pada klimaksnya mereka seringkali akan merasa 

bersalah atau malah akan mengembangkan sikap menyalahkan diri sendiri 

atas apa yang mereka rasakan dan lakukan. 

Ketidakpedulian (ruthlessness) merupakan hasil dari maladaptif 

yang keliru, hal ini terjadi saat anak memiliki sikap inisiatif yang 

berlebihan namun juga terlalu minim. Orang yang memiliki sikap inisiatif 

sangat pandai mengelolanya, yaitu apabila mereka mempunyai suatu 

rencana baik itu mengenai sekolah, cinta, atau karir mereka tidak peduli 

terhadap pendapat orang lain dan jika ada yang menghalangi rencananya 

apa dan siapa pun yang harus dilewati dan disingkirkan demi mencapai 

tujuannya itu. Akan tetapi bila anak saat berada pada periode mengalami 

pola asuh yang salah yang menyebabkan anak selalu merasa bersalah akan 

mengalami malignansi yaitu akan sering berdiam diri (inhibition). 

Berdiam diri merupakan suatu sifat yang tidak memperlihatkan suatu 

usaha untuk mencoba melakukan apa-apa, sehingga dengan berbuat seperti 

itu mereka akan merasa terhindar dari suatu kesalahan. 

Kecenderungan atau krisis antara keduanya dapat diseimbangkan, 

maka akan lahir suatu kemampuan psikososial adalah tujuan (purpose). 

Selain itu, ritualisasi yang terjadi pada masa ini adalah masa dramatik dan 

impersonasi. Dramatik dalam pengertiannya dipahami sebagai suatu 

interaksi yang terjadi pada seorang anak dengan memakai fantasinya 

sendiri untuk berperan menjadi seseorang yang berani. Sedangkan 

impersonasi dalam pengertiannya adalah suatu fantasi yang dilakukan oleh 

seorang anak namun tidak berdasarkan kepribadiannya. Oleh karena itu, 
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rangakain kata yang tepat untuk menggambarkan masa ini pada akhirnya 

bahwa keberanian, kemampuan untuk bertindak tidak terlepas dari 

kesadaran dan pemahaman mengenai keterbatasan dan kesalahan yang 

pernah dilakukan sebelumnya
17

 

4. Tahap kerajinan dan rasa redah diri (Industry vs 

Inferiority) 

Tahap ini merupakan tahap psikososial keempat yang berlangsung 

kira-kira pada tahun-tahun sekolah dasar. Pada tahun ini, anak mulai 

memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. 

Anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan 

dan keterampilan intelektual. Alat-alat permainan dan kegiatan bermain 

berangsur-angsur digantikan oleh perhatian pada situasi-situasi produktif 

serta alat-alat yang dipakai untuk bekerja. Akan tetapi, apabila anak tidak 

berhasil menguasai keterampilan dan tugas-tugas yang dipilihnya atau oleh 

guru-guru dan orang tuanya, maka anak akan mengembangkan perasaan 

rendah dirinya 

Masa Sekolah (School Age) ditandai adanya kecenderungan 

industry–inferiority. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap 

sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang 

ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengatahui dan berbuat terhadap 

lingkungannya sangat besar, tetapi di pihak lain karena keterbatasan-

keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya kadang-kadang dia 
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menghadapi kesukaran, hambatan bahkan kegagalan. Hambatan dan 

kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. 

Tahap keempat ini dikatakan juga sebagai tahap laten yang terjadi 

pada usia sekolah dasar antara umur 6 sampai 12 tahun. Salah satu tugas 

yang diperlukan dalam tahap ini ialah adalah dengan mengembangkan 

kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Saat 

anak-anak berada tingkatan ini area sosialnya bertambah luas dari 

lingkungan keluarga merambah sampai ke sekolah, sehingga semua aspek 

memiliki peran, misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus 

memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain 

sebagainya. 

5. Tahap identitas dan kekacauan identitas (Identity vs 

identity confusion) 

Tahap identitas dan kekacauan identitas ini merupakan tahap 

psikososial yang kelima yang berlangsung selama tahun-tahun masa 

remaja yaitu usia kira-kira 12-20 tahun.  Tahap ini adalah tahap yang 

paling diberi penekanan oleh Erikson karena tahap ini merupakan tahap 

peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Peristiwa-peristiwa yang 

yang terjadi pada tahap ini sangat menentukan perkembngan kepribadian 

masa dewasa. 

Pada tahap ini, anak dihadapkan degan pancarian jati diri. Ia mulai 

merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, perasaan bahwa ia 

adalah individu unik. Ia mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada 
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dirinya, seperti kesukaan dan ketidaksukaannya, tujuan-tujuan yang 

diinginkan tercapai dimasa mendatang, kekuatan dan hasrat untuk 

mengontrol kehidupannya sendiri, yang siap memasuki suatu peran yang 

berati ditengah masyarakat, baik peran yang bersifat menyesuaikan diri 

ditengah masyarakat, baik peran yang bersifat menyesuaiakan diri maupun 

yang bersifat memperbaharui
18

 

Akan tetapi, karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa di satu pihak dan karena kepekaan terhadap perubahan sosial 

dan historis dipihak lain, maka selama tahap pembentukan identitas ini 

seorang remaja mungkin merasakan penderitaan paling dalam 

dibandingkan msa-masa lain  akibat kekacauan peranan ataupun 

kekacauan identitas. Bila krisis ini tidak segera diatasi maka anak akan 

mengalami kebingungan peran atau kekecauan identitas, yang dapat 

menyebabkan anak merasa terisolasi, cemas, hampa, dan bimbang. Selama 

masa kekacauan identitas ini tingkah laku remaja tidak konsisten dan tidak 

dapat diprediksikan. Berdasar kondisi demikian, maka menurut Erikson 

salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan 

krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang 

stabil pada akhir masa remaja
19

 

6. Tahap keintiman dan isolasi (intimacy vs isolation) 

Tahap ini dimuai sekitar umur 20-24 tahun yaitu masa dewasa 

awal. perkembangan psikososial keenam yang dialami individu selama 
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tahun-tahun masa dewasa awal. Jika pada masa sebelumnya, individu 

memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya, maka tugas 

perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim 

dengan orang lain. Menurut erikson, keintiman tersebut biasanya menuntut 

perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan 

lawan jenis yang dicintai. Bahaya dari tidak tercapainya keintiman selama 

tahap ini adalah isolasi, yakni kecenderungan menghindari berhubungan 

secara intim dengan orang lain, kecuali dalam lingkup yang sangat 

terbatas. 

Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. 

Orang yang tidak dapat mejalin hubungan intim dengan orang lain akan 

terisolasi. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan 

tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa. 

Pada masa dewasa ini, orang-orang telah siap dan igin menyatukan 

identitasnya dengan orang lain. Mereka meenambakan hubungan-

hubungan yang intim dan akrab dilandasi dengan persaudaraan, serta siap 

mengembangkan daya-daya yang idbutuhkan untuk memenuhi komitmen 

sekalipun mungkin mereka harus berkorban untuk itu. Dalam suatu studi 

ditunjukkan bahwa hubungan intim mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan psikologis dan fisik seseorang, Orang-orang yang 

mempunyai tempat unutk berbagi ide, perasaaan dan masalah, mereka 

lebih bahagia dan lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak 

memiliki tempat untuk berbagi. 
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Periode diperlihatkan dengan adanya hubungan spesial dengan 

orang lain yang biasanya disebut dengan istilah pacaran guna 

memperlihatkan dan mencapai kelekatan dan kedekatan dengan orang lain. 

Di mana muatan pemahaman dalam kedekatan dengan orang lain 

mengandung arti adanya kerja sama yang terjalin dengan orang lain. Akan 

tetapi, peristiwa ini akan memiliki pengaruh yang berbeda apabila 

seseorang dalam tahap ini tidak mempunyai kemampuan untuk menjalin 

relasi dengan orang lain secara baik sehingga akan tumbuh sifat merasa 

terisolasi. Erikson menyebut adanya kecenderungan maladaptif yang 

muncul dalam periode ini ialah rasa cuek, di mana seseorang sudah merasa 

terlalu bebas, sehingga mereka dapat berbuat sesuka hati tanpa 

memperdulikan dan merasa tergantung pada segala bentuk hubungan 

misalnya dalam hubungan dengan sahabat, tetangga, bahkan dengan orang 

yang kita cintai/kekasih sekalipun. Sementara dari segi lain/malignansi 

Erikson menyebutnya dengan keterkucilan, yaitu kecenderungan orang 

untuk mengisolasi/menutup diri sendiri dari cinta, persahabatan dan 

masyarakat, selain itu dapat juga muncul rasa benci dan dendam sebagai 

bentuk dari kesendirian dan kesepian yang dirasakan. 

Oleh sebab itu, kecenderungan antara keintiman dan isoalasi harus 

berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif yaitu cinta. 

Dalam konteks teorinya, cinta berarti kemampuan untuk 

mengenyampingkan segala bentuk perbedaan dan keangkuhan lewat rasa 

saling membutuhkan. Wilayah cinta yang dimaksudkan di sini tidak hanya 
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mencakup hubungan dengan kekasih namun juga hubungan dengan orang 

tua, tetangga, sahabat, dan lain-lain
20

 

7. Tahap generativitas dan stagnasi (generativity vs stagnation) 

Tahap ini merupakan tahap psikososial ketujuh yang dialami 

individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas 

adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan (keturunan, ide-ide, dan 

sebagainya) serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk 

generasi mendatang. Kepedulian seseorang terhadap pengembangan 

generasi muda inilah yang diistilah oleh Erikson dengan “generativitas” . 

Apabila generativitas ini lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian 

akan mundur, mengalami pemiskinan dan stagnasi
21

 

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

ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30 sampai 60 tahun. Masa 

Dewasa (Adulthood) ditandai adanya kecenderungan generativity-

stagnation. Sesuai dengan namanya masa dewasa, pada tahap ini individu 

telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. 

Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga 

perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan 

kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai 

segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan 
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kecakapannya terbatas. Untuk mengerjakan atau mencapai hal– hal 

tertentu ia mengalami hambatan. 

Apabila pada tahap pertama sampai dengan tahap ke enam terdapat 

tugas untuk dicapai, demikian pula pada masa ini dan salah satu tugas 

untuk dicapai ialah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara 

sifat melahirkan sesuatu (generativitas) dengan tidak berbuat apa-apa 

(stagnasi). Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini 

adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Melalui 

generativitas akan dapat dicerminkan sikap memperdulikan orang lain. 

Pemahaman ini sangat jauh berbeda dengan arti kata stagnasi yaitu 

pemujaan terhadap diri sendiri dan sikap yang dapat digambarkan dalam 

stagnasi ini adalah tidak perduli terhadap siapapun. 

Maladaptif yang kuat akan menimbulkan sikap terlalu peduli, 

sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Selain itu 

malignansi yang ada adalah penolakan, di mana seseorang tidak dapat 

berperan secara baik dalam lingkungan kehidupannya akibat dari semua 

itu kehadirannya ditengah-tengah area kehiduannya kurang mendapat 

sambutan yang baik
22

 

8. Tahap integritas dan keputusasaan (integrity vs despair) 

Tahap ini merupakan tahap kedelapan yang dialami individu 

selama akhir masa dewasa. Integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu 

keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-
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orang, produk-produk dan ide-ide serta setelah berhasil melakukan 

penyesuaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam 

kehidupannya. Integritas terjadi pada tahun-tahun terakhir kehidupannya 

menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam 

hidupnya selama ini, menerima dan menyesuaikan diri dengan 

keberhasilan, dan kegagalan yang dialaminya, merasa aman dan tentram, 

serta menikmati hidup sebagai yang berharga dan layak. 

Lawan dari integritas adalah keputusasaan tertentu dalam 

menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu, terhadap 

kondisi-kondisi sosial dan historis, ditambah dengan kefanaan hidup 

menjelang kematian. Kondisi ini dapat memperburuk perasaaan bahwa 

kehidupan ini tidak berarti, bahwa ajal sudah dekat dan ketakutan akan 

kematian. Seseorang yang berhasil menangani masalah yang timbul pada 

setiap tahap kehidupan sebelumnya, maka dia akan mendapatkan perasaan 

yang utuh atau integritas. Sebaliknya, seseorang tua yang meninjau 

kembali terhadap kehidupannya silam dengan penuh penyesalan,  menilai 

kehidupan sebagai suatu rangkaian hilangnya kesempatan dan kegagalan, 

maka pada tahun-tahun akhir kehidupan ini merupakan tahun-tahun yang 

penuh dengan keputusasaan
23
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Dari delapan tahap perkembangan yang disebutkan di atas yang menjadi 

fokus pembahasan adalah tahap ke-lima yaitu tahap identitas dan kekacauan 

identitas (masa remaja).  Tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara 

tahap perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai 

tingkat identitas ego yang cukup baik. Walaupun pencarian identitas ego itu tidak 

dimulai dan tidak diakhiri pada usia remaja, krisis antara identitas dengan  

kekacuan identitas mencapai puncaknya pada masa tahap adolesen ini.
24

  

Pencarian identitas ego mencapai puncaknya pada fase adolesen, ketika 

remaja berjuang  untuk menemukan siapa dirinya. Menurut Erikson identitas 

muncul dari dua sumber : pertama, penegasan atau penghapusan identifikasi pada 

masa kanak-kanak, dan kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima 

standar tertentu. Remaja sering menolak standar orang yang lebih tua dan memilih 

nilai-nilai kelompok. Masyarakat dimana remaja tinggal memainkan peran 

penting dalam membentuk identitas remaja itu. Identitas bisa bersifat positif bisa 

negatif. Identitas positif adalah keputusan yang mengenai akan menjadi apa 

mereka dan apa yang mereka yakini. Kebalikannya, identitas negatif adalah apa 

yang mereka tidak ingin menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak untuk 

mempercayainya. Sering adolesen harus menolak nilai-nilai orang tua tetapi juga 

tidak mengakui nilai-nilai kelompok sebaya, suatu dilema yang akan memperkuat 

kekacuan identitas. 
25
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Ada sejumlah tugas perkembangan remaja yang penting
26

, yaitu : 

1.       Mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman 

sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis 

2.      Mencapai peran sosial maskulin dan feminine 

3.      Menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif 

4.      Mencapai kemandirian secara emosional dari orangtua dan orang 

dewasa lainnya 

5.      Mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi 

6.      Memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja 

7.      Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan 

keluarga 

8.     Mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk 

tercapainya kompetensi sebagai warga Negara 

9.      Menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara social 

10.  Memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman 

perilaku. 

Menurut Hurlock ada beberapa masalah yang dialami oleh remaja  dalam 

memenuhi tugas-tugas perkembangannya
27

, yaitu : 
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1. Masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi 

dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, 

penyesuaian sosial, tugas dan nilai-nilai. 

2. Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak 

jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, 

kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya 

hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh 

orangtua. 

Remaja masa kini banyak sekali tekanan-tekanan yang mereka dapatkan, 

mulai dari perkembangan fisiologi, ditambah dengan kondisi lingkungan dan 

sosial budaya serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini dapat 

mengakibatkan munculnya masalah-masalah psikologis  berupa gangguan 

penyesuaian diri atau perilaku yang mengakibatkan bentuk penyimpangan 

perilaku yang disebut kenakalan remaja. Tekanan-tekanan yang timbul dari 

lingkungan dan orang tua yang menginginkan anak melakukan peran dewasa, 

padahal mereka masih tergolong dalam masa remaja, secara psikologis anak 

belum mampu menghadapinya. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan 

pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan 

kenakalan remaja 
28
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pada hari rabu16 januari 2013 
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II.2.3. Hubungan Remaja Dengan Teman Sebaya Dan Orangtua
29

 

Santrock mengungkapkan bahwa pada transisi sosial remaja mengalami 

perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain yaitu dalam emosi, 

dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan. 

Membantah orang tua, serangan agresif terhadap teman sebaya, perkembangan 

sikap asertif, kebahagiaan remaja dalam peristiwa tertentu serta peran gender 

dalam masyarakat merefleksikan peran proses sosial-emosional dalam 

perkembangan remaja. Dan juga disebutkan bahwa kemampuan remaja untuk 

memantau kognisi sosial mereka secara efektif merupakan petunjuk penting 

mengenai adanya kematangan dan kompetensi sosial mereka. 

Perkembangan sosial anak telah dimulai sejak bayi, kemudian pada masa kanak-

kanak dan selanjutnya pada masa remaja. Hubungan sosial anak pertama-tama 

masing sangat terbatas dengan orang tuanya dalam kehidupan keluarga, 

khususnya dengan ibu dan berkembang semakin meluas dengan anggota keluarga 

lain, teman bermain dan teman sejenis maupun lain jenis.  

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hubungan remaja dengan teman 

sebaya dan orang tua:  

1) Hubungan dengan Teman Sebaya  

Menurut Santrock, teman sebaya (peers) adalah anak-anak atau 

remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Jean 

Piaget dan Harry Stack Sullivan mengemukakan bahwa anak-anak dan 

remaja mulai belajar mengenai pola hubungan yang timbal balik dan setara 
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dengan melalui interaksi dengan teman sebaya. Remaja memiliki 

kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima dan sebaliknya akan 

merasa sangat tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan 

oleh kawan-kawan sebayanya. Bagi banyak remaja, pandangan kawan-

kawan terhadap dirinya merupakan hal yang paling penting. Mereka juga 

belajar untuk mengamati dengan teliti minat dan pandangan teman sebaya 

dengan tujuan untuk memudahkan proses penyatuan dirinya ke dalam 

aktifitas teman sebaya yang sedang berlangsung. Sullivan beranggapan 

bahwa teman memainkan peran yang penting dalam membentuk 

kesejahteraan dan perkembangan anak dan remaja. Mengenai 

kesejahteraan, dia menyatakan bahwa semua orang memiliki sejumlah 

kebutuhan sosial dasar, juga termasuk kebutuhan kasih sayang (ikatan 

yang aman), teman yang menyenangkan, penerimaan oleh lingkungan 

sosial, keakraban, dan hubungan seksual.
30

 

2) Hubungan dengan Orang Tua  

Masa Remaja awal adalah suatu periode ketika konflik dengan 

orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak. Peningkatan ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perubahan biologis pubertas, 

perubahan kognitif yang meliputi peningkatan idealisme dan penalaran 

logis, perubahan sosial yang berfokus pada kemandirian dan identitas, 

perubahan kebijaksanaan pada orang tua, dan harapan-harapan yang 

dilanggar oleh pihak orang tua dan remaja. 
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Dapat disimpulkan bahwa banyak orang tua melihat remaja mereka 

berubah dari seorang anak yang selalu menjadi seseorang yang tidak mau 

menurut, melawan, dan menentang standar-standar orang tua. Bila ini 

terjadi, orang tua cenderung berusaha mengendalikan dengan keras dan 

memberi lebih banyak tekanan kepada remaja agar mentaati standar-

standar orang tua. 

Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berprilaku 

yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu 

bersosialisasi (sozialed), memerlukan tiga proses. Dimana masing-masing 

proses tersebut terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tetapi saling 

berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar 

sosialisasi individu. 
31

 

Menurut Hurlock tiga proses dalam perkembangan sosial adalah sebagai 

berikut
32

:  

1. Berperilaku dapat diterima secara sosial Setiap kelompok sosial mempunyai 

standar bagi para anggotanya tentang prilaku yang dapat diterima. Untuk dapat 

bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui prilaku yang dapat 

diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan prilakunya sehingga ia bisa 

diterima sebagain dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. 

2. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial 

mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para 
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anggotanya dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang 

diberikan kelompoknya.  

3. Memiliki Sikap yang positif terhadap kelompok Sosialnya 

Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang 

menjadi kelompok dan aktifitas sosialnya. Jika seseorang disenangi berarti, ia 

berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok 

sosial tempat mereka menggabungkan diri. 

II.3  Pengertian Pendampingan Pastoral 

 Kata pendampingan pastoral adalah gabungan dua kata yang mempunyai 

makna pelayanan, yaitu kata pendampingan dan kata pastoral. Pertama, istilah 

pendampingan. Kata ini berasal dari kata kerja “mendampingi”. Mendampingi 

merupakan suatu kegiatan menolong orang lain yang karena satu sebab perlu 

didampingi. Istilah pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa latin atau dalam 

bahasa yunani disebut “poimen”,  yang artinya gembala.
33

 

Dalam Alkitab, pelayanan pastoral sering disebut pengembalaan, 

menggembalakan dan merawat. Istilah gembala dapat ditujukan kepada individu 

yang membantu orang lain, atau ditujukan kepada seseorang yang memelihara 

orang lain. Gembala juga dapat berarti seseorang yang memperlihatkan 

kepedulian yang penuh kasih sayang. Dua fungsi dari pekerjaan gembala yang 

dijelaskan dalam Alkitab ialah, memelihara dan melindungi kawanan domba 

gembalaanya. Pemazmur melihat Allah sebagai gembala Agung, menyembuhkan 

jiwa manusia yang kesulitan, memimpin orang kepada langkah yang benar, 
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melindungi dari yang jahat, dan menyediakan pertumbuhan baik fisik maupun 

spritual (Mazmur 23)
34

 

Pastoral berhubungan erat dengan penggembalaan, karena kata pastoral 

berasal dari bahasa latin yang berarti “gembala” yaitu  “pastor”. Seseorang yang 

bersifat pastor (pastoral adalah kata sifat dari pastor) adalah seseorang yang 

bersifat seperti gembala, yang bersedia merawat, memelihara, melindungi, dan 

menolong orang lain.
35

 

G. Heitink mendefinisikan pendampingan pastoral sebagai suatu profesi 

pertolongan, seorang pendeta atau pastor mengikatkan diri dalam hubungan 

pertolongan dengan orang lain, agar dengan terang injil dan persekutuan dengan 

Gereja Kristus dapat bersama-sama menemukan jalan keluar bagi pergumulan dan 

persoalan kehidupan iman.
36

 Clinebell mengatakan, pendampingan pastoral adalah 

suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang akan kehangatan, perhatian penuh, 

dukungan, dan penggembalaan (pendampingan).
37

Jadi Pendampingan pastoral 

mencakup seluruh keberadaan manusia. Setiap manusia pasti mengalami saat-saat 

di mana tekanan dan ketegangan mempengaruhi tubuh dan jiwa 

Agar layanan pastoral dapat berfungsi dengan baik, maka pengertian 

tentang layanan pastoral perlu diperhatikan dengan baik. Menurut  Clebsch dan 

Jaekle, pastoral adalah pelayanan terhadap jiwa-jiwa, atau pendampingan pastoral, 

terdiri dari tindakan pertolongan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi kristen yang 

representatif, bertujuan untuk penyembuhan, penopangan, pembimbingan dan 
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pendamaian bagi orang-orang bermasalah yang masalahnya muncul dalam 

konteks makna dan keprihatinan yang pokok.
38

 

    

II.3.1. Fungsi Pendampingan Pastoral
39

: 

1. Penyembuhan (healing) : merupakan suatu fungsi pastoral yang bertujuan 

untuk mengatasi beberapa kerusakan dengan cara mengembalikan orang 

itu pada suatu keutuhan dan menuntun dia kearah yang lebih baik dari 

kondisi sebelumnya. 

2. Penopangan (sustaining) berarti, menolong orang yang terluka untuk 

bertahan dan melewati suatu keadaan yang di dalamnya pemulihan kepada 

kondisi semula atau penyembuhan dari penyakitnya tidak mungkin atau 

tipis kemungkinannya. Clebsch dan Jaekle membagi fungsi penopangan 

menjadi empat bagian : 

a. Penjagaan. Cara ini digunakan agar klien merasakan bahwa ada 

yang mendukung atau menjaganya, sehingga klien tidak terlalu 

jauh tenggelam dalam kesedihannya. 

b. Penghiburan. Dengan memberikan penopangan, dukungan dan 

harapan bagi klien, itu berarti telah meberikan penghiburan. 

c. Pemantapan. Menggabungkan cerita-cerita atau data-data dari klien 

untuk memberikan sesuatu gambaran utuh mengenai dirinya 

sehingga dapat memberikan  makna baru bagi kehidupan klien.  

d. Pemulihan. Dengan dapat menerima keaadan dirinya maka klien 

akan dapat menerima penebusan dari Tuhan. Dengan menerima 
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penebusan dari Tuhan, maka klien akan dapat membangun kembali 

rancangan hidupnya yang baru menuju sesuatu yang lebih baik. 

3. Pembimbingan (guiding), berarti membantu orang-orang yang 

kebingungan untuk menentukan pilihan-pilihan yang pasti di antara 

berbagai pikiran dan tindakan  alternatif, jika pilihan-pilihan demikian 

dipandang sebagai yang mempengaruhi keadaan jiwanya sekarang dan 

akan datang. 

4. Pendamaian (reconciling), berupaya membangun ulang relasi manusia 

dengan sesamanya, dan antara manusia dengan Allah. Secara tradisi 

gereja, pendamaian menggunakan dua bentuk yaitu pengampunan dan 

disiplin. Tentunya dengan didahului dengan pengakuan. 

a. Pengampunan. Dengan memberikan pengampunan pada orang lain 

dan diri sendiri maka klien akan dapat menemukan kedamaian di 

dalam diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. 

b. Disiplin. Disiplin gereja bukanlah suatu bentuk hukuman tetapi 

merupakan bentuk pelayanan yang mengembalikan orang berdosa 

atau tersesat kepada jalan yang benar 

 

  Selain keempat fungsi pastoral yang dikemukakan oleh William Clebsch 

dan Charles Jaekle ini, Clinebell menambahkan fungsi kelima yaitu memelihara 

dan mengasuh (Nurturing) yang memiliki tujuan memampukan orang untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada mereka, 
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disepanjang perjalanan hidup mereka dengan segala lembah-lembah, puncak-

puncak dan dataran-datarannya
40

. 

 

II.3.2.  Tujuh Tujuan Pendampingan Pastoral
41

 : 

1. Berubah menuju pertumbuhan 

Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan 

menfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi 

dirinya dan lingkungannya.  

2. Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh 

Prasyarat utama bagi sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara 

penuh dan utuh adalah mengalami pengalamannya secara penuh dan 

utuh. Mengalami secara penuh dan utuh antara lain dengan 

memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta 

kesempatan dan tantangan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan 

dan tantanga yang ada di luar didirinya. 

3. Belajar berkomunikasi yang lebih sehat 

Banyak orang  dalam menjalani kehidupan, kurang mampu 

berkomunikasi secara sehat dengan lingkungannya. Oleh sebab itu 

pendampingan dapat membantu orang untuk menciptakan 

komunikasi yang sehat dengan lingkungannya. 

4. Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat 

Pendampingan dapat dipakai sebagai media untuk menciptakan dan 

berlatih perilaku baru yang lebih sehat. 
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5. Belajar mengungkap diri secara penuh dan utuh 

Melalui pendampingan orang dapat dibantu agar dapat spontan, 

kreatif dan efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan 

aspirasinya. Akhirnya, seseorang dapat secara penuh dan utuh 

mengungkapkan diri.    

6. Dapat bertahan 

Salah satu tujuan pendampingan adalah membantu orang agar dapat 

bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada, 

dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. 

7. Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional 

Dengan tujuan ini, pendamping membantu orang yang didampingi 

untuk menhilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu 

sebagai akibat dari krisis. 

 

Clinebell juga menjelaskan tentang tujuan layanan pastoral yaitu, 

pertumbuhan spritualitas dengan menggunakan sumber-sumber agama kristen 

secara integral di dalam  proses layanan tersebut.
42

 Dengan tujuan yang ada 

membawa orang-orang yang dilayani memiliki pemahaman tentang Allah yang 

benar. Hal ini yang akan membuat orang yang dilayani bertumbuh dalam iman 

dan menjadi modalnya menerima keberadaannya sekarang. Dengan menerima 

keberadaannya dapat menemukan arti hidupnya, sehingga orang yang dilayani 

dapat sampai pada pemilihan yang benar dari beberapa pilihan yang ada. Dengan 
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tujuan yang ada pada layanan pastoral membawa pentingnya diadakan layanan 

pastoral. 

 

 

 

 

 


