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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

Menurut Erik Erikson, lingkungan di mana anak hidup sangat penting 

untuk memberikan pertumbuhan, penyesuaian, sumber kesadaran diri dan 

identitas. Dari pendekatan teori pada bab II terkait tentang perkembangan remaja, 

Masa remaja adalah masa yang paling penting dalam perkembangan hidup 

manusia. Sebab di masa ini anak sudah memiliki rasa malu, rasa benci, rasa marah 

dan sangat berbeda jauh dengan masa anak yang belum merasakan hal-hal seperti 

itu. Pada masa remaja ini juga 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.   

Tugas utama dalam perkembangan remaja adalah menemukan identitas. 

Merasakan diri dengan bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana orang 

lain memandang kita merupakan proses pembentukan identitas. Hasil 

pembentukan identitas diri dapat berakibat baik dan tidak baik. Seperti telah 

penulis jelaskan pada bab II, remaja ada pada masa mencari identitas dan 

menemukan identitas mereka. Hal inipun terjadi bagi remaja yang lahir diluar 

pernikahan di jemaat Tuhaha. Mereka bertumbuh dengan konsep diri yang negatif 

dalam diri mereka dan menganggap hidup mereka tidak seberuntung orang lain. 

dan apa yang dipikirkan masyarakat tentang diri mereka juga sangat 

mempengaruhi hasil pembentukan identitas itu baik atau buruk. 



 
 

69 
 

Dari data lapangan yang  dipaparkan pada bab III, anak-anak remaja yang 

lahir di luar nikah yang tidak sedikit jumlahnya ketika dilakukan perbincangan, 

semua punya perasaan yang sama terhadap ayah yang tidak hidup sama-sama 

dengan mereka. Ada rasa benci yang mereka bangun, ada yang belum bisa 

menerima kenyataan pahit yang dialami. Mereka merasa malu  terhadap 

lingkungan sekitar karena terlahir sebagai anak tanpa sosok ayah. Saat mereka ada 

dalam pergaulan secara tersembunyi dari hati mereka ada rasa iri kepada teman-

temannya karena teman-teman mereka sangat bahagia mempunyai keluarga yang 

lengkap. Padahal pada usia remaja ini mereka ada dalam pencarian jati diri 

mereka. Menurut Erikson pada setiap tahap perkembangan, individu harus bisa 

mencapai sesuatu disetiap tahap itu. Dan setiap tahap itu mempunyai kendala dan 

jika seseorang bisa mengatasi masalah tersebut artinya dia mempunyai 

kepribadian yang sehat, namun sebaliknya jika seseorang tidak bisa atau sulit 

dalam mengatasi permasalahan itu maka dia sangat mungkin akan mempunyai 

kepribadian bagai air di daun talas.Selain itu  Erikson katakan identitas diri 

terbentuk melalui proses krisis psikososial. Dalam pembentukan jati diri 

seseorang dihadapkan pada berbagai permasalahan, dan jika seseorang mampu 

menyelesaikan permasalahan itu dengan mudah artinya dia memiliki kepribadian 

yang sehat namun sebaliknya jika sulit dalam memecahkan permasalahan itu, 

maka dia akan mengalami kebimbangan dalam menjalani hidup.Dari data 

lapangan yang penulis dapat maka dengan meninjau teori erikson penulis akan 

sampai pada pemikiran anak-anak  remaja yang lahir di luar pernikahan dengan 

sendirinya sebagian dapat dikatakan gagal untuk mencapai tahap ke-lima 

sehinggan hanya sebagian remaja di luar pernikahan yang gagal untuk beranjak ke 
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tahap keenam dari erikson yaitu masa dewasa. Sebab masa remaja adalah puncak 

pencarian identitas.  

Hubungan Remaja yang Diteliti dengan Tahap Psikososial Erikson 

yang ke-Lima : 

- Sudah mulai muncul perasaan malu, suka, dan ketidaksukaan 

- Mengalami krisis hidup akibat ketidaknyaman batin yang dialami 

- Mereka merasa bahwa hidup mereka tidak seberuntung orang lain 

- Tertutup dengan orang tua terkait dengan perasaan yang dihadapi 

- Memilih teman yang senasib dalam hal ini sama-sama anak yang lahir 

diluar pernikahan 

- Membangun konsep diri yang negatif  dalam hal ini sering 

menekannkan bagaimana masyarakat berpikir tentang dirinya. 

Akibatnya mereka mengggap dirinya rendah diri karena berpatokan 

pada pandangan orang. 

Di jemaat ini hampir disetiap unit pelayanan mempunyai anak rumah. 

Secara psikososial hal ini sangat membawa pengaruh yang besar terhadap anak- 

anak ini. Karena anak-anak ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan-

kebiasaan yang sudah lasim terjadi di jemaat Tuhaha. Generasi-generasi di atas 

mereka juga banyak yang mempunyai anak rumah dan ini menjadi bukti bahwa 

mereka juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan ini.  

Sampai pada tingkat ini maka yang mempunyai peran penting dalam 

rangka pendampingan pastoral  adalah pendeta dan majelis jemaat. 

Tanggungjawablayanan pastoral di semuaaraspelayananbaikpadatingkatSinode, 

KlasismaupunJemaattelahdiaturdalamaturan. Layanan Pastoral 
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dipahamisebagaibagiandaripelaksanaanamanatpelayananGereja.Hal 

inimenunjukanadanyakesadarantentangpentingnyalayanan pastoral. 

  

 Ada lima fungsi pastoral yakni: pertama, Penyembuhan (healing), Penopangan 

(sustaining), Pembimbingan (guiding), Pendamaian (reconciling),  

a. Fungsi 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.  

Fungsi penyembuhan ini juga dipakai oleh pendeta dan majelis jemaat di 

Tuhaha dalam rangka membimbing warga jemaat yang bermasalah dalam 

hal ini masalah-masalah seperti perceraian, kedukaan dan juga masalah 

adu mulut yang terjadi antara warga gerjeja yang satu dengan warga gereja 

yang lain. Ternyata, fungsi penyembuhan ini tidak dipakai dalam rangka 

pendampingan terhadap remaja yang lahir di luar pernikahan. Pada masa 

mencari identitas remaja yang lahir diluar nikah bertumbuh dengan 

kepahitan dalam dirinya. Rasa malu, rendah diri yang dirasakan itulah 

yang membuat anak-anak ini tidak bisa bertumbuh dengan baik. Mereka 

membutuhakan orang yang bisa mendengarkan apa yang mereka rasakan. 

Saat diwawancarai beberapa remaja mengatakan bahwa, sejauh ini belum 

pernah ada pendampingan terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah. 

Fungsi penyembuhan sangat perlu sekali dilakukan terhadap mereka, agar 

dari situ mereka dapat  bertumbuh dan di tuntun ke arah yang lebih baik.  
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b. Fungsi 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. 

Fungsi penopangan ini dikaitkan dengan remaja di luar pernikahan sangat 

membantu sekali dalam proses pemulihan hati yang terluka akibat 

perasaan benci yang dibangun anak-anak ini terhadap ayah mereka. dari 

penelitian yang penulis temui ternyata fungsi penopangan ini tidak 

menyentuh kehidupan anak-anak ini. padahal fungsi penopangan ini sangat 

penting untuk membantu anak-anak ini menerima keadaannya sekarang 

sebagaimana adanya, kemudian berdiri di atas kaki sendiri dalam keadaan 

yang baru. Gereja dalam pelayanannya perlu memperhatikan fungsi 

penopangan ini. sehingga bukan saja pendampingan pastoral di lakukan 

terhadap mereka yang bermasalah yang secara nyata itu nampak dalam 

jemaat Tuhaha.  

c. Fungsi 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. 

Masa remaja adalah masa di mana mereka ada dalam keadaan krisis 

identitas. Mereka menjadi bingung untuk menentukan langkah mereka. 

banyak sekali pilihan berdasarkan perasaan yang mereka hadapi. Mereka 

harus memilih untuk membenci atau menerima semua kenyataan pahit 
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yang mereka hadapi.Dalam keadaan seperti ini maka sangat dibutukan 

pendampingan agar anak-anak remaja yang lahir di luar nikah dapat 

diberikan arah dan pikiran-pikiran yang positif dalam menjalani kehidupan 

mereka. Namun, fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu 

karena gereja dalam melakukan tugas pelayanannya tidak memfokuskan 

pendampingan terhadap mereka. Yang mereka pikirkan bahwa anak-anak 

ini bertumbuh dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah dalam 

diri mereka. Melihat fenomena ini gereja seharusnya siap sedia dan jeli 

melihat maraknya anak yang lahir di luar pernikahan sehingga dengan 

fungsi pembimbingan  dapat membantu anak-anak ini menentukan pilihan-

pilihan yang benar.  Jika fungsi ini diabaikan maka anak-anak ini sudah 

pasti akan sangat bimbang untuk menentukan pilihan-pilihan mana yang 

harus mereka putuskan untuk memilih. 

d. Fungsi 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. 

Secara tidak langsung relasi remaja yang lahir di luar pernikahan dengan 

ayah mereka menjadi tidak baik. Fungsi ini sangat penting di mana 

membantu orang yang didampingi bila mengalami konflik batin dengan 

pihak lain yang mengakibatkan putusnya atau rusaknya hubungan. Hal ini 

lah yang dirasakan oleh  anak-anak ini. Dari beberapa informan yang 

diwawancarai ada sebagaian yang menyatakan kebenciannya terhadap 

ayahnya. Sejauh yang penulis temui dalam penelitian inifungsi ini tidak 
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dijalankan sepenuhnya. Pendekatan yang dilakukan hanya pada saat 

ibadah remaja itu berlangsung. Setelah selesai ibadah pendeta melakukan 

pendekatan terhadap mereka yang lahir di luar nikah. Namun itupun tidak 

berlangsung lama. Masalah psikis sebaiknya secara bertahap dilakukan 

pendampingan. Membutuhkan proses yang bertahap melalui fungsi-fungsi 

pastoral untuk dapat menyembuhkan keadaan psikis anak-anak ini yang 

mengalami krisis. Jika anak-anak ini dibiarkan tanpa proses pendampingan 

maka mereka akan mengalami kegagalan dalam mencapai pekembangan 

menuju ke dewasa. Hal ini sangat mungkin akan mempengaruhi 

kehidupannya kedepan.  

e. Pemeliharaan dan mengasuh (Nurturing) yang memiliki tujuan 

memampukan orang untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

diberikan Allah kepada mereka, disepanjang perjalanan hidup mereka 

dengan segala lembah-lembah, puncak-puncak dan dataran-datarannya. 

Pemeliharaan dilakukan dengan menyempaikan renungan yang berisi 

penguatan. Renungan ini tidak hanya disampaikan pada saat khotbah rutin 

di hari minggu saja tetapi juga disampaikan saat ibadah remaja itu 

berlangsung. Fungsi kelima ini yang dilakukan oleh gereja dengan baik. 

  

  Dari kelima fungsi pastoral, fungsi yang dilakukan dalam rangka 

pendampingan pastoral tehadap anak-anak ini adalah fungsi pemeliharaan saja. 

Keempat fungsi lain seperti penyembuhan, penopangan, pembimbingan dan 

pendamaian tidak dilakukan dengan baik terkhsusu hanya kepada anak-anak yang 

lahir diluar pernikahan. Memang kelima fungsi ini dijalankan oleh gereja namun 
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bukan dalam proses penyelesaain masalah yang secara khusus kepada remaja 

yang lahir di luar pernikahan. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang 

berbeda-berbeda antara satu dengan yang lain. karena itu membutuhkan 

pendampingan pastoral yang berbeda-beda pula. Dibutuhkan praktek 

pendampingan pastoral yang tepat untuk dapat secara efektif memberikan 

kekuatan dan motivasi yang baik dalam pertumbuhan mereka.  

Tidak ada pendampingan yang khas dalam hubungan tidak anak yang tidak 

berayah 

  Gereja sibuk memperhatikan hal-hal yang ada dipermukaan saja. Misalnya 

pendampingan kepada orang-orang yang bercerai, orang yang mabuk, orang 

yaang hamil di luar nikah sampai-sampai perhatian sepnuhnya terhadap anak-anak 

ini diabaikan begitu saja. Jika pelayanan gereja seperti ini maka kebiasaan ini 

akan diulang-ulang dilakukan dan sangat mungkin proses pertumbuhan ini tidak 

akan berlangsung khususnya bagi remaja yang saat akan bertumbuh dewasa.  

  Pada bab III dari hasil wawancara dengan pendeta dan majelis jemaat, 

terkait dengan pendampingan terhadap remaja yang lahir di luar pernikahan 

semua jawaban yang penulis dapat adalah pendampingan pastoral dilakukan 

terhadap mereka jika ada masalah yang mereka lakukan misalnya mabuk atau 

bertengkar dengan orang lain. Tapi menurut penulis pada saat pendampingan 

terhadap mereka saat melakukan masalah, gereja melakukan pendampingan ini 

bukan karena mereka tidak berayah. Tapi karena mereka mabuk dan lain-lain. 

sehingga persoalan tidak berayah tidak mendapat penyelesaian. 

  Dari penitian yang penulis lakukan ini maka sangat diharapkan para 

pelayan Jemaat Tuhaha, melihat kembali persoalan-persoalan batin dari anak-anak 
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ini untuk dapat di dampingi.Dibutuhkan kepeduliaan mendengarkan sehingga 

mereka pun dapat terbuka dan dari situ maka gereja bisa melakukan 

pendampingan sesuai dengan empat fungsi pastoral yang ada. 

 

   

 

 


