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BAB II 

GEREJA DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

  Dalam Bab ini akan dibahas mengenai : Gereja, Pendidikan Agama 

Kristen, Keluarga dan Perkembangan Iman 

2.1 Gereja 

  Kata Gereja
11

 dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Portugis Igreja yang 

berasal dari kata Yunani ekklesia (mereka yang dipanggil, kaum, golongan) 

kyriake (yang dimiliki Tuhan). Kata „Gereja‟ digunakan baik untuk gedung-

gedung ibadat maupun untuk umat Kristen setempat atau jemaat dan umat 

seluruhnya.
12

 Ekklesia  dapat juga diartikan pertemuan atau sidang (jemaat). 

Sidang seperti ini menjadi ciri segala kota di luar Yudea. Kata Ekklesia  juga 

dipakai di kalangan Yahudi bagi jemaat Israel yang dibentuk di Sinai dan 

dikumpulkan di depan hadirat Allah pada hari raya tahunan yakni pengantara yang 

ditunjuk Allah menjadi wakil umat ( Kis. 7:38). 

  Gereja menurut PL barhubungan dengan umat Allah
13

 (umat YHWH). Umat 

YHWH semestinya menyadari unsur kekeluargaan, kedekatan dan keakraban 

yang tercantum dalam rumusan itu. Israel adalah „umat YHWH‟ atau „keluarga 

YHWH‟ atas dasar kasih YHWH akan mereka yang diterima dalam ungkapan 

                                                 
11

Adolf Heuken, SJ,  Ensiklopedi Gereja Jilid  IV,  (Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 

2004), hlm. 179  
12

Ibid.,180 
13

 Umat Allah adalah istilah yang relatif baru dalam teologi. Menjelang konsili Vatikan II 

istilah umat Allah menjadi popular. Rumusan umat Allah dalam PL dipakai 2 kali, yang tepat 

adalah rumusan umat YHWH yang dipakai 354 kali. 
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konkret pada karya pembebasan Israel dari tanah Mesir dan pemberian tanah 

Perjanjian dan dalam perjanjian Sinai ( “Kamu adalah umatKu/keluarga-Ku dan 

Aku adalah Allahmu”). Rumus umat YHWH dalam PL dipakai dalam konteks 

tertentu yaitu dalam doa permohonan dan pewartaan para nabi. Dalam kesusahan, 

Israel berseru kepada Tuhan sebagai anggota keluarga-Nya yang meminta 

penyelamatan. Dalam pewartaan para Nabi, seringkali dipakai oleh Allah  

“umatKu, keluargaKu” hanya untuk orang yang mengalami kesusahan, terutama 

orang yang ditindas para penguasa Israel dan orang kaya. Jadi istilah “umat 

Tuhan” secara khusus berlaku untuk mereka yang menimbulkan rasa susah dan 

prihatin dalam Tuhan.
14

 

  Gereja dalam Perjanjian Baru disebut ekklesia
15

 yaitu menunjuk pada 

„jemaat‟ atau „gereja‟. Ekklesia dapat juga berarti: 

 Gereja (jemaat) dari segala tempat dan segala abad, persekutuan segala 

orang yang percaya sering  disebut “Gereja yang tidak kelihatan” (Lih. 

Mat. 16:18, Kol. 1:18). 

 Gereja (jemaat) suatu kota (Kis. 5: 11). 

 Gereja (jemaat) yang berkumpul dalam sebuah rumah (Roma 16:5)
16

 

  Dalam perspektif Perjanjian Baru, gereja memiliki kedudukan yang 

penting. Gereja (Yunani: ekklesia) mendapat perhatian yang utama. Tuhan Yesus 

datang ke dunia mengungkapkan bahwa kedatangan-Nya ke dunia untuk 

                                                 
14

Gereja Menurut Perjanjian Baru, Dr. Tom Jacobs, SJ, (Kanisius,yogyakarta,1988), hlm. 

29-31 
15

 Adolf Heuken, SJ,  Ensiklopedi Gereja Jilid  IV, ( Yayasan Cipta Loka Caraka: Jakarta, 

2004), hlm. 179-180 
16

Kamus Istilah Teologi, Dr. R. Soedarmo, (Jakarta : BPK- Gunung Mulia, 1989), hlm. 30 
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membangun gereja di atas pengakuan bahwa Dia adalah Mesias Anak Allah (Mat. 

16: 18).
17

 Miller
18

 mengatakan bahwa Pendidikan Agama Kristen di Gereja 

merupakan suatu pelayanan yang berdiri di atas tradisi Kristen. Dia harus 

bertanggung jawab terhadap aspek teologis yang pada pokoknya bertitik tolak dari 

keyakinan bahwa gereja berasal dari Injil Yesus Kristus. Selanjutnya ia 

menyatakan bahwa gereja memiliki 6 fungsi
19

 : 

a. Gereja adalah persekutuan beribadah. Orang belajar beribadah dengan 

mengambil bagian dalam kebaktian. 

b. Gereja adalah persekutuan yang menebus. Artinya kebutuhan dasar 

anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan serta 

disembuhkan kembali. 

c. Gereja sebagai persekutuan belajar mengajar. Gereja menyediakan 

kesempatan belajar bagi orang dari segala kategori usia. Dalam Gereja, orang 

mencari jawaban terhadap pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman 

hidup. 

d. Gereja adalah persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain terutama 

yang sakit, miskin. lemah dan kesepian. Gereja berusaha melayani siapapun, 

khususnya yang paling hina dan lemah. 

                                                 
17

Dien sumiyatiningsih, Mengajar dengan Kreatif dan Menarik, (Yogyakarta : Andi 

Offset, 2006) hlm. 27 
18

Robert Boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik Agama Kristen, (Jakarta: 

BPK-Gunung Mulia, 1996), Hlm. 692  
19

 Dien Sumiyatiningsih,  Mengajar … ibid  hlm. 27-28 
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e. Gereja adalah persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang 

belum menerima kabar baik. Dengan mendukung usaha ini, warga gereja 

mengaminkan amanat Tuhan yang bersifat am. 

f. Gereja adalah persekutuan yang bekerjasama dengan kelompok lain. 

Kerjasama ini dapat dilakukan dengan sesama orang Kristen atau berbeda 

agama demi pendidikan, untuk tujuan hak asasi manusia, keadilan sosial, 

perdamaian dengan masyarakat setempat dan perdamaian antar bangsa.
20

 

2.1.1 Tiga Tugas dan Panggilan Gereja
21

 

  Gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi tentang Yesus Kristus di 

dunia ini  (band Kis 1: 8). Gereja terpanggil untuk melaksanakan amanat agung 

Kristus  (Mat 28:16-20; Markus 16:15). Menjadi saksi Kristus adalah tugas gereja 

dan warganya yang berlaku sepanjang masa dan bukan hanya bersaksi (Marturia), 

tapi juga bersekutu (Koinonia) dan melayani (Diakonia). Inilah yang disebut tri 

tugas gereja. Gereja terpanggil untuk memberitakan berita kesukaan dari Allah 

bagi semua orang agar percaya dan diselamatkan. Gereja harus terbuka, dinamis, 

dialogis pada situasi perkembangan di masyarakat dengan sikap positif, kristis, 

kreatif dan realistis. Gereja kelihatan sebagai gereja apabila gereja tersebut 

nampak sebagai satu segitiga sama sisi yang terdiri dari segi persekutuan, 

kesaksian dan pelayanan yang ketiganya tidak dapat dipisahkan 

 

 

                                                 
20

Dien Sumiyatiningsih, Mengajar …, Ibid hlm 28 
21

http://pdtvani.blogspot.com/2009/05/tri-tugas-gereja.html   

http://pdtvani.blogspot.com/2009/05/tri-tugas-gereja.html
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a. Koinonia (bersekutu) 

 Menurut kamus Alkitab
22

 persekutuan dipahami sebagai keeratan 

hubungan dengan Allah. Pemahaman ini dalam Perjanjian Baru berkembang 

menjadi persekutuan orang-orang percaya merupakan persatuan kasih, 

pertama-tama karena babtisan dan kemudian dipelihara melalui persekutuan 

untuk perjamuan Tuhan. 

  Koinonia berasal dari bahasa Yunani “Koinon” yaitu : Koinonein 

artinya bersekutu Koinonos artinya teman, sekutu Koinonia artinya 

persekutuan. Kata : koinonia‟ baik dalam Alkitab, maupun dalam masyarakat 

Yunani pada waktu itu tidak terbatas pada salah satu pengertian saja, 

melainkan mempunyai arti yang luas sesuai dengan keadaan yang berlaku 

pada waktu itu dan situasi tertentu. Dalam masyarakat Yunani kata koinonia 

seringkali dipakai untuk mengambarkan hubungan manusia dengan ilah-ilah. 

Hubungan itu dibayangkan sebagai hubungan antar teman (koinonos). 

Koinonein berarti bergaul secara akrab dengan ilah-ilah, supaya mencapai 

hubungan mistik yang membawa kepada kebahagiaan yang hebat. Itulah 

sebabnya dalam Septuaginta (Perjanjian Lama yang diterjemahkan dari 

bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yuniani) kata koinonia tidak pernah 

mengambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Didalam PL kata 

hamba (Ibr : ebed) dipakai,bukan teman untuk menggambarkan hubungan 

Allah dengan manusia. Manusia adalah hamba Allah. Allah sebagai khalik 

dan manusia sebagai mahluk. Namun dalam Perjanjian Baru ada perubahan : 

                                                 
22

Browning, W.R.F. Kamus Alkitab : A Dictionary of the Bible. Panduan dasar ke dalam 

kitab-kitab, tema ,tempat, tokoh dan istilah Alkitabiah. Diterjemahkan  oleh Liem Khiem Yang 

dan Bambang Subandjiro ( Jakarta : BPK-Gunung Mulia, 2007), hlm. 352-353 
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karena melalui Yesus Kristus manusia dapat dipersatukan kembali dengan 

Allah.  

 Paham tentang persekutuan dalam klasifikasi yang diberikan oleh 

Ferdinand Tonnies dan dikembangkan oleh Charles H. Cooley, sebuah 

kelompok memiliki ciri sebagai berikut : a. hubungan antar anggota bersifat 

secara langsung, b. hubungan itu tidak mengenal spesifikasi secara khusus, c. 

bersifat agak tetap.  d. terdiri dari sedikit orang. e. hubungan antar anggota 

cukup erat.
23

 

b. Marturia (Kesaksian) 

  Berasal dari bahasa Yunani : Marturia = kesaksian Marturein = bersaksi 

Marturein dalam Perjanjian Baru memberi arti antara lain: 

1. Memberi kesaksian tentang fakta atau kebenaran (Lukas 24:48 : Matius 

23:31) 

2. Memberi kesaksian baik tentang seseorang (Lukas 4:22; Ibr 2:4) 

3. Membawakan khotbah untuk pekabaran Injil (Kis 23:11). Bersaksi sebagai 

istilah   pengutusan/pekabaran Injil. 

 Kita yang hidup sekarang ini memang bukanlah saksi mata dari karya 

penyelamatan Yesus Kristus, tetapi kitalah saksi keyakinan, sehingga kehidupan 

kitapun harus diwarnai dengan keyakinan itu. Dalam bentuk khotbah kita bisa 

memberi kesaksian tetapi lebih dari itu kehidupan kita adalah khotbah yang 

hidup. Allah mengutus anakNya Yesus Kristus, Kristus pun mengutus murid-

                                                 
23

 Avery Dulles, Model-Model Gereja : Models of the church, diterjemahkan oleh George 

Kircberger (Flores : Nusa Indah, 1987), 45 
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muridNya kedalam dunia (Yoh 20:21), supaya kabar keselamatan (Injil) 

diproklamirkan. Tugas ini diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya 

dengan karunia masing-masing, agar dapat diwujudkan dalam perkataan dan 

perbuatan 

c. Diakonia (Pelayanan) 

  Berasal dari bahasa Yunani : Kata kerja Diakonein = melayani Kata benda 

Diakonia = pelayanan Kata benda Diakonos = pelayan 

Diakonein (melayani) dalam Perjanjian Baru 

Pandangan Yesus terhadap pelayanan berasal dari titah di dalam PL tentang kasih 

terhadap sesama manusia. Diakonein artinya : melayani di meja. Dalam PB 

diakonein mempunyai arti sebenarnya melayani di meja (Lukas 17:8; Yoh 12:2). 

Di sekitar meja sangat terasa perbedaan tingkat antara mereka yang sementara 

makan yaitu “orang besar” dan mereka yang menanggalkan jubahnya atau orang 

yang melayani meja. Yesus merubah secara total arti melayani, karena Dia 

membalikkan hubungan antara melayani dan dilayani (Lukas 22:26-30). Diantara 

murid-muridNya yang memimpin adalah Yesus yang juga adalah diakonos 

(pelayan). Arti kata diakonein sebagai melayani meja diperluas juga dengan 

pemahaman mengumpulkan bahan makanan, menyiapkan makanan (Kis 6:2). 

Diakonein artinya :memperhambakan diri/ mengabdi. Di sini artinya diperluas, 

Yesus menyebut dalam Matius 25:42-44 pelbagai perbuatan seperti memberi 

makan, minum, memberi penginapan,memberi pakaian, mengunjungi orang sakit 

dan orang yang berada di penjara, itu diakonein. Diakonein adalah pelayanan ini 
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adalah maksud dan tujuan orang Kristen terhadap sesama manusia, sekaligus juga 

menggambarkan bagaimana caranya mengikut Kristus. Dari pandangan yang 

dasariah ini Yesus menyimpulkan sehubungan dengan sifatNya sendiri menurut 

Markus 19:43-45 dan matius 20:26-28, bahwa Anak Manusia tidak datang untuk 

dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawaNya sebagai tebusan bagi 

banyak orang. Diakonein sebagai cara hidup jemaat Kristus. Dengan apa yang kita 

pahami dari bahasan diatas menjadi jelas maksud dari melayani di dalam jemaat. 

Setiap karunia atau kharisma menurut I Petrus 4:10 merupakan pemberian yang 

dipercayakan kepada setiap orang dengan maksud supaya mereka yang mendapat 

karunia itu memanfaatkannya dan mengunakan karunia yang Tuhan berikan untuk 

melayani. Diakonein sebagai mengumpulkan persembahan/ kolekte. 

Pelayanan khusus yang mempunyai peranan penting di dalam kehidupan Paulus 

adalah pengumpulan dan penyerahan kolekte bagi orang kudus di Yeruselem. (2 

Kor 8:19). Pelayanan kasih ini adalah teladan sebagaimana orang Kristen saling 

memperhatikan dan saling membantu berdasarkan kasih Kristus.  

Pendidikan Kristen yang dilaksanakan dalam konteks gereja dapat terjadi 

pada aras jemaat lokal, klasis/resor/wilayah dan sinodal yang mempunyai dasar 

teologis yang cukup. Kita memang tidak mungkin menjadi Kristen “seorang 

diri”. Kekristenan kita selalu dalam kebersamaan atau berkaitan dengan orang 

lain. Hal ini lazim kita sebut sebagai suatu persekutuan. Karena itu, gereja juga 

disebut sebagai persekutuan orang percaya. Panggilan untuk mengajar jemaat 

sudah diawali sejak Perjanjian Lama. Dalam artian, umat Tuhan menerima 

pendidikan dalam proses sosialisasi, baik dalam konteks keluarga maupun umat 
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Allah. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, hal mengajar telah dimulai oleh Tuhan 

Yesus saat memanggil umat-Nya menjadi komunitas murid Yesus yang menjadi 

„cikal bakal‟ gereja Kristen. Disinilah mandat pendidikan itu kita temukan. 

Tuhan Yesus memanggil dan mendidik para murid-Nya dengan tujuan agar 

menjadi murid Kristus dan mengikuti Dia. Di samping itu, Tuhan Yesus juga 

mempersiapkan dan melatih mereka agar nanti mereka juga menjadi pendidik 

dan perpanjangan tangan Tuhan untuk memanggil banyak orang menjadi murid 

Kristus.
24

 Warga jemaat dipanggil untuk melakukan tugas panggilan Kristiani 

untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Secara implisit juga terkandung 

tugas pewartaan Injil. 

Ungkapan rasul Paulus dalam Efesus 4:1-16 sangat menarik. Tuhan telah 

menganugerahkan tugas-tugas pelayanan sebagai guru atau pengajar dan 

gembala kepada gereja. Tujuan pendidikan warga jemaat menurut efesus 4:11-16 

dapat dijabarkan sebagai berikut
25

 : 

a. Adanya proses menuju pertumbuhan dan kedewasaan penuh di dalam 

Kristus. Artinya ada perubahan atau transformasi karena kuasa Allah 

melalui pengajaran firman-Nya. 

b. Kedewasaan juga harus diungkapkan dalam relasinya dengan warga 

jemaat. Tujuannya adalah agar tercapai kesatuan Kristus sebagai 

kepala dan warga jemaat sebagai anggotanya. 

                                                 
24

Bdk. Amanat agung Tuhan Yesus dlm Mat. 28:19-20 
25

Dien Sumiyatiningsih, Mengajar dengan Kreatif dan Menarik, (Yogyakarta : Andi 

Offset, 2006), hlm.32-34 
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c. Kedewasaan di dalam Kristus mencakup ranah kognitif, yaitu 

pengenalan dan pengertian; ranah afektif yaitu pemahaman dan 

keberanian untuk mempertaruhkan diri kepada Allah dan kasih-Nya; 

dan ranah psikomotorik yaitu melayani jemaat agar jemaat dapat 

bertumbuh dalam kebersamaan. 

 Disamping dasar teologis tersebut, juga terdapat dasar sosiologis dalam 

pelaksanaan pendidikan warga jemaat, gereja sebagai institusi sosial memiliki 

tugas transmisi (pewarisan) serta usaha untuk menolong warga jemaat agar dapat 

semakin menghayati identitasnya, yakni memiliki iman Kristiani. Tanpa tugas 

pendidikaan tersebut, tidak mungkin gereja sebagai suatu kelompok sosial dapat 

tetap eksis dengan identitas yang unik, apalagi dapat mengalami pertumbuhan 

yang memadai.
26

 

 Gereja bukan hanya dilihat sebagai gedung tapi gereja lebih lagi bermakna 

sebagai jemaat yang menghadirkan misi Allah di dunia ini. Gereja yang terdiri 

dari jemaat-jemaat diharapkan dapat mandiri dan dewasa dalam menjalani 

kehidupannya. Hal dijelaskan lebih mendalam apa itu jemaat yang perlu dibina 

secara holistik oleh gereja. Dalam kerangka uraian ini, akan dipilih segi-segi 

sebagai berikut : Jemaat sebagai Tubuh Kristus, Jemaat sebagai kesatuan Roh, 

Jemaat yang berkumpul, Jemaat yang megaku dan bersaksi dan  jemaat yang 

melayani. Semua hal ini akan dibahas sebagai berikut
27

 : 

 

                                                 
26

 Ibid… hlm 34 
27

 Abineno, Jemaat, (Jakarta : BPK Gunung Mulia), Hlm. 8-31 
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a. Jemaat sebagai Tubuh Kristus 

Ungkapan yang paling jelas menyatakan kesatuan ini adalah tubuh Kristus.
28

 

Kristus dan jemaat adalah terdapat  satu kesatuan yang erat. Jemaat adalah tubuh 

dan Yesus adalah kepalanya. Tubuh disini juga bersifat kolektif. Ada banyak 

anggota tetapi kita adalah satu tubuh. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dengan 

mengacu pada kitab korintus ini menguraikan kebersamaan orang-orang Kristen 

dan warga gereja dapat dibina untuk melihat hubungan jemaat dengan gereja 

secara baru. Diri jemaat dan tubuh Kristus sebagai kebersamaan jemaat.  Menarik 

bahwa gambaran jemaat atau gereja sebagai tubuh Kristus adalah bahwa kita 

adalah bagian dari tubuh, tidak pernah terlepas dari tubuh. Semua saling 

membutuhkan
29

.  

b. Jemaat Sebagai Persekutuan Roh
30

 

  Roh yang bekerja dalam jemaat adalah Roh Allah, Roh Kristus.
31

 Di Dalam 

Dia Tuhan Allah hadir di tengah-tengah jemaat. Adanya jemaat sebagai tubuh 

Kristus yang mengakuiNya sebagai anak-anak Tuhan dan anggota-anggotanya 

sebagai anak angkat  di dalam dunia ini ialah karena pekerjaan Roh. Dalam PB 

“tubuh” dan “roh” sering ditemui sebagai kata-kata yang hampir bersamaan 

artinya.
32

 Roh adalah kuasa yang “mewujudnyatakan”, kuasa yang 

                                                 
28

 Hal ini dapat dilihat dalam I Korintus 12 dimana di sebutkan jemaat adalah seperti 

tubuh dan Kristus sebagai Kepalanya.  
29

Emanuel Gerrit Singgih, Bergereja, Berteologi Dan Bermasyarakat, (Yogyakarta: 

Taman Pustaka Kristen, 2007), hlm. 4-6 
30

 Abineno, Jemaat, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1983), Hlm. 8-31 
31

 2 kor 3:17, Rm. 8:9, Gal. 4:6, Flp. 1:19 
32

 Baca 1 Kor. 12:3, demikian juga Ef. 2:16,18. 
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“merealisasikan.” Jadi pekerjaan Roh dalam jemaat di realisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Jemaat yang Berkumpul  

  Di dalam Perjanjian Baru, istilah jemaat adalah ekklesia yang berarti : 

perkumpulan, perkumpulan rakyat (demos) di kota. Ia bukan istilah religious. Ia 

tidak mempunyai arti sakral. Ekklesia adalah perkumpulan biasa, bukan 

persekutuan kultus. Jemaat PB mengambil alih istilah qahal Yahwe dan menyebut 

dirinya “ekklesia tou Theou” (jemaat atau umat Allah). Jemaat berada konkrit di 

suatu tempat, pada suatu waktu dan dalam situasi yang tertentu. Tetapi sebagai 

jemaat Allah (1 Kor 1:2) ia tidak berasal dari dunia ini. Ia nampak di suatu tempat 

yang tertentu, tapi wujud hakekatnya. Ia adalah jemaat yang hidup di bawah janji 

Yesus Kristus.
33

 Jemaat ialah dimana orang-orang datang berkumpul dalam nama 

Yesus Kristus atau seperti dikatakan oleh rasul Paulus dimana mereka berseru 

kepada-Nya. (1 Kor.1:2). 

d. Jemaat yang mengaku dan bersaksi 

Allah telah hadir dalam dunia dan kepada manusia, Ia menyatakan diri-Nya. 

Manusia member respon atau jawaban akan panggilan Allah tersebut dalam 

bentuk pengakuan, doa, pengucapan syukur, puji-pujian dan sebagainya. Karena 

Ia telah menyatakan diriNya, jemaat mengakui sebagai Allah dan Khaliknya. 

Jemaat disini adalah yang mengaku akan Firman Allah dan menjawab firman 

tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Jemaat terpanggil bukan 

                                                 
33

 Dapat di baca dalam Mat. 18:20 



25 

 

saja untuk mengaku tetapi juga untuk bersaksi karena Tuhan menghendaki supaya 

semua orang beroleh keselamatan (1 Tim. 2:4). 

 

e. Jemaat yang melayani. 

Pelayanan dengan perkataan dan perbuatan ditugaskan oleh Kristus kepada 

anggota-anggota jemaat. Jemaat harus melayani menurut pola yang diberikan 

kepada mereka yaitu pola hidupnya sendiri, pola hidup pelayan (Roma 15:8), pola 

hidup hamba Allah (filipi 2:7, Lukas 22:27). Pelayanan  adalah partisipasi yang 

sesungguhnya di dalam penderitaan manusia seperti yang dibuat Yesus mau 

menderita demi manusia. Pelayanan ini mencakup segala bentuk pelayanan yang 

berlangsung dalam hidup jemaat. Pelayanan menjangkau semua orang yang 

membutuhkan bantuan
34

. 

 

2.2 Keluarga
35

 

2.2.1. Keluarga Sebagai Unit Terkecil 

  Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tentu akan tercipta 

dengan baik jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Menurut Maslow (1972), 

kebutuhan manusia secara hierarki  dapat disebutkan sebagai berikut: kebutuhan 

sandang, pangan dan papan, yang merupakan kebutuhan primer, kebutuhan akan 

kasih sayang, rasa aman serta perhatian untuk menumbuhkan harga diri (self 

                                                 
34
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esteem) dan kebutuhan untuk mewujudkan diri (aktualisasi diri). Kebutuhan ini 

merupakan hak setiap manusia. Kemampuan diri yang tumbuh bersamaan dengan 

aktualisasi diri dan kepercayaan diri, akan meningkat dengan peluang-peluang 

yang diberikan kepada manusia untuk mengekspresikan diri sebagai suatu daya 

kreatif dengan mewujudkan kemampuan-kemampuan yang ada padanya dan 

terlibat (berpartisipasi) dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga, masyarakat 

dan lingkungan, Manusia yang tumbuh kembang dalam kehidupan keluarga 

sebagai unit terkecil dalam masyarakat, merupakan sumber daya manusia yang 

paling esensial bagi pembangunan bangsa, bahkan pembangunan bangsa itu 

sendiri bersumber dari keluarga. Namun tugas masyarakat yang terpantul dalam 

kehidupan keluarga bukan merupakan suatu aktivitas yang menghadapi sehelai 

kertas putih bersih. Anak manusia adalah seorang mahluk  yang  merupakan 

individu yang menghayati eksistensi sosialnya secara aktif dan eksploratif. 

Bahkan secara genetik, setiap manusia memiliki azas ingin menjadi seorang yang 

mempunyai kekhasan sendiri dan memiliki daya kreatif untuk mewujudkannya.
36

 

  Keluarga dalam arti sempit (keluarga inti/batih) mencakup suami isteri dan 

anak-anak mereka, dalam arti luas seluruh sanak saudara (famili).  Keluarga 

merupakan kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional 

dan rohani yang bertujuan mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai 

anggota masyarakat luas maupun terbatas. Dasarnya adalah ikatan perkawinan 

antara ayah dan ibu. Keluarga merupakan dasar masyarakat. Sebab dalam 

keluarga, aneka ragam generasi hidup bersama dan saling membantu untuk  
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menjadi lebih bijaksana dan untuk menyelaraskan hak orang-perseorangan dengan 

tuntunan hidup bersama. Gereja mempunyai tugas bersama negara untuk 

membentuk masyarakat khususnya keluarga untuk mengembangkan kehidupan 

kekristenan dan spiritualitas tersebut
37

 

2.2.2. Keluarga Sebagai Lembaga Sosial Masyarakat 

Para ahli filsafat dan analis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah 

struktur yang terdiri dari keluarga dan bahwa keanehan suatu masyarakat tertentu 

dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang 

berlangsung di dalamnya. Kedudukan utama setiap keluarga dalah fungsi 

pengantara pada masyarakat besar. Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, tapi 

merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar
38

.  

Hanya melalui keluarga masyarakat ini memperoleh dukungan yang 

diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya keluarga dapat bertahan jika 

didukung oleh masyarakat sebagai suatu sistem kelompok yang lebih kecil atau 

sebagai syarat agar keluarga itu dapat maka kedua macam sistem ini harus saling 

berhubungan dalam banyak hal. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial di 

samping agama yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat.
39
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2.2.3. Keluarga Sebagai Tempat Pendidikan Nilai
40

. 

  Melihat kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah yang muncul dalam 

masyarakat perlu upaya melalui proses yang panjang. Tahap demi tahap 

menyangkut banyak tuntutan perubahan radikal dalam banyak hal misalnya 

perubahan dalam mentalitas, cara berbikir, cara bersikap, cara bertingkah laku. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membentuk manusia yang tidak 

hanya cerdas dan  beriman tetapi juga berhati, berperasaan dan bermoral antara 

lain dengan mendidik anak-anak dalam bidang nilai-nilai yang dimulai sejak dini 

oleh orangtua. Orangtua merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-

anak mereka terutama pendidikan nilai
41

. Nilai dapat dimengerti secara sederhana 

sebagai segala sesuatu yang positif, indah baik dan benar, menyenangkan dan 

berguna bagi kehidupan pribadi dan kehidupan orang lain. Tidak dapat disangkal 

bahwa rumah adalah tempat dan lingkungan yang tepat bagi anak-anak untuk 

belajar menemukan, mewujudkan, menghayati serta mengembangkan nilai-nilai. 

Tugas pendidikan sebenarnya berakar dalam panggilan luhur suami isteri yakni 

ikut berperan serta dalam karya penciptaan Tuhan sendiri. Hak dan kewajiban 

orangtua mempunyai beberapa ciri yaitu :
42

 

 Bersifat hakiki karena berhubungan dengan penerusan hidup. 
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 Asal dan utama jika dibandingkan dengan peran orang lain dalam pendidikan 

terhadap anak-anaknya karena keistimewaan hubungan khas dan alami 

dengan anak-anaknya. 

 Tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih oleh orangtua kepada anak-

anaknya. 

 Dalam hal pendidikan nilai, kerjasama antara orangtua dan instansi-

instansi penyelenggara pendidikan juga diperlukan. Salah satu pendidikan nilai 

yang perlu diajarkan orangtua adalah pendidikan nilai iman. Saat ini  kehidupan 

beragama di negara Indonesia sangat memprihatinkan, satu sisi kegiatan-kegiatan 

yang bernafaskan keagamaan begitu semarak namun di sisi lain kejahatan-

kejahatan semakin marak bahkan yang berbau SARA terjadi di mana-mana. 

Banyak umat beragama mudah terbakar emosi, mudah mengamuk, berbuat anarki, 

tidak bisa berpikir jernih atau rasional. Perasaan kasih terhadap sesama tidak 

tampak. Yang menonjol dan dominan adalah rasa benci, curiga terhadap umat 

beragama lain. Dengan demikian toleransi dan kerukunan hidup beragama 

terancam. Hal  ini bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Rupa-rupanya, agama belum sepenuhnya membantu setiap orang untuk berprilaku 

baik. Banyak kejahatan yang justru dilakukan oleh  orang-orang yang mengaku 

diri sebagai orang beragama. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa agama 

kadang-kadang digunakan sebagai hal yang membenarkan kejahatannya. Oleh 

karena itu pendidikan iman atau agama dalam keluarga disesuaikan dengan 

perkembangan umur dan kedewasaan; tidak hanya agar anak-anak pandai dan 

rajin berdoa saja, tetapi terlebih agar anak-anak dapat mewujudkan iman dan 
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agamanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan 

terpuji dan yang menyenangkan serta membahagiakan orang lain
43

.  

 Tekanan pendidikan iman di rumah adalah bentuk prilaku yang baik dalam 

kehidupan keagamaan anak-anak sehingga mereka tidak hanya taat pada Tuhan, 

tetapi juga memiliki rasa belas kasih dan perhatian terhadap sesame manusia. 

Semakin mereka beriman, diharapkan semakin sopan, toleran, solider, adil, 

menghormati orang lain tanpa memandang ras dan agamanya. Intinya, anak-anak 

semakin mencintai Tuhan dan sesamanya. Kewajiban mencintai Tuhan tidak bisa 

dilepaskan dari kewajiban mencintai sesamanya. Hal lain yang tidak boleh 

dilalalaikan adalah pendidikan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang 

berarti tata cara, kebiasaan, adat istiadat. Karena itu “moral” secara sederhana  

dapat diartikan norma yang biasanya dirumuskan dalam bentuk perintah atau 

larangan, yang menata sikap dan perilaku manusia. Pendidikan moral bertujuan 

agar anak bisa hidup sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat : 

norma sosial, norma agama serta dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah dan bisa bertindak sesuai 

dengan pilihan bebas suara hatinya
44

.  Menurut Elizabeth B. Hurlock
45

,  ada  

empat hal yang perlu diketahui untuk mempelajari sikap moral. 

a. Mempelajari apa yang diharapkan keluarga sebagaimana dicantumkan dalam 

kebiasaan, peraturan. 
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b. Mengembangkan suara hati (hati nurani) sebagai kendali internal individu. 

Anak tidak dilahirkan sudah lengkap dengan hati nuraninya. Hati nurani anak 

akan muncul dan berkembang melalui proses memilih dan belajar 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan 

mana yang salah. Untuk membentuk standar perilaku, masih terlalu rumit bagi 

anak. Karena itu perilaku mereka harus dikendalikan oleh batas-batas yang 

ditentukan oleh lingkungan eksternalnya. Namun secara bertahap, sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan pribadi ada pergeseran dari 

kendali eksternal ke kendali internal (sesuai dengan suara hati) sehingga hal-

hal yang dilakukan itu disadari, dikehendaki dengan bebas dan dianggap benar 

oleh suara hatinya. 

c. Mengenal perasaan bersalah dan rasa malu jika perilaku individu tidak sesuai 

dengan standar yang sudah ditentukan kelompok. Banyak orang melakukan 

kesalahan tanpa merasa malu, bersalah apalagi bedosa. Karena itu dalam diri 

anak perlu dikembangkan perasaan bersalah, perasaan malu jika perilakuna 

tidak sesuai dengan norma-norma umum. 

d.  Interaksi sosial berawal dari keluarga untuk belajar apa saja yang diharapkan 

oleh anggota keluarga. Dari keluarga, anak belajar apa saja yang dianggap 

benar dan salah. Anak belajar dari orangtua, saudara-saudaranya yang lebih tua 

dan anggota keluarga lain tentang sesuatu yang dianggap benar dan yang salah 

sehingga anak berusaha melakukan apa yang menurut keluarga benar, dan 

tidak melakukan yang dianggap salah.  
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2.3. Pendidikan Agama Kristen  

   Pendidikan agama mulai ketika agama sendiri mulai muncul dalam hidup 

manusia. Tiap-tiap agama di dunia ini mempunyai sistem pendidikannya sendiri-

sendiri. Untuk menemukan akar-akar dari PAK itu, haruslah kita menggali dalam 

Alkitab, tempat Tuhan menyatakan rahasia keselamatanNya kepada bangsa Israel. 

Alkitab itu satu-satunya sumber pengetahuan kita mengenai rancangan 

keselamatan itu, dan Alkitablah yang melukiskan dengan terang bgaimanakah 

wujud dan maksud pendidikan agama itu. Banyak sekali keterangannya yang 

menarik hati mengenai isi dan cara melaksanakan pendidikan agama itu. 

   Nenek moyang kaum Israel, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi guru bagi 

seluruh keluarganya. Sebagai bapak-bapak dari bangsanya, mereka bukan saja 

menjadi imam yang merupakan pengantara antara Tuhan dengan umat-Nya, tetapi 

juga menjadi guru yang mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang 

mulia itu dengan segala janji Tuhan yang membawa berkat kepada Israel turun-

temurun. Selain dari mereka itu jangan hendaknya kita lupa akan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh imam-imam dalam bait suci. Merekalah yang menerangkan 

serta memeliharakan undang-undang mengenai kebaktian. Mereka juga yang 

mengajarkan hukum-hukum tentang kebersihan dan kesehatan, makanan 

pantangan dan perhubungan kelamin, dan banyak hukum lagi, yang harus 

diketahui dan dituruti oleh umat suci itu. Tiap-tiap keturunan Israel 
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menyampaikan pula segala pengajaran dan peraturan itu kepada keturunan yang 

berikut. Proses ini berlangsung terus beratus-ratus lamanya
46

. 

   Apabila kita hendak menyelidiki soal pendidikan agama dalam hubungan 

Perjanjian Baru. Tentu saja pertama-tama dan khususnya kita harus mengarahkan 

pandangan kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Disamping jabatan-Nya sebagai 

penebus dan pembebas, Tuhan Yesus juga menjadi seorang Guru yang Agung. 

Tugas mengajar itu tentu diserahkan khususnya kepada kaum guru yang telah 

mempunyai karunia dan latihan istimewa untuk pekerjaan yang mulia itu, tetapi 

seluruh jemaat tetap mendukung dan mendoakan mereka itu. Mulai dari abad 

pertama Masehi, Pendidikan Agama kristen menyiapkan orang untuk masuk ke 

dalam persekutuan jemaat Kristen, dan setelah disambut dalam jemaat itu mereka 

dididik terus supaya semakin lama semakin berakar dalam pengetahuan dan 

pengenalan yang mendalam tentang Yesus Kristus. 

2.3.1. Hakikat dan Arti Pendidikan Agama Kristen 

  PAK ini harus bedakan dari nama-nama lain, seperti Pendidikan Kristen, 

atau Pengajaran Kristen, dan Pendidikan Agama atau Pengajaran Agama, yang 

memang tidak sama artinya. Pendidikan Kristen biasanya dipergunakan untuk 

pengajaran di sekolah-sekolah Kristen, baik di sekolah-sekolah rakyat, maupun 

sekolah lanjutan, yang masih dijalankan oleh gereja atau organisasi Kristen. Jadi 

nama ini menunjukaan pada pengajaran biasa, tetapi yang diberikan dalam 

suasana Kristen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah 

                                                 
46

 Hal ini dituliskan dalam Ulangan 6  



34 

 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan : proses, 

cara, perbuatan mendidik.
47

 Dalam hal ini pendidikan tidak selalu dalam bentuk 

formal ada juga yang nonformal dan formal. Pendidikaan disini tidak hanya 

dilakukan oleh pendeta atau majelis jemaat tetapi juga sangat membutuhkan 

partisipasi jemaat awam. Pendidikan jauh lebih luas dari sekedar pembinaan. 

Pembinaan seperti juga pelatihan dan bimbingan serta pengajaran adalah bagian 

dari pendidikan. Jadi pendidikan lebih luas dan mencakup semuanya.
48

  

2.3.2. Pikiran dan praktik PAK Yohanes Calvin
49

 

  GBKP adalah gereja yang mengikuti aliran Calvin. Oleh karena itu Calvin 

akan sedikit dibahas dalam teori ini. Yohanes Calvin mengutamakan kepentingan 

belajar sebagai tugas seorang yang percaya. Hanya mereka yang maju terus 

sebagai akibat belajar secara sinambung boleh digelari “orang terpelajar”. Untuk 

menguatkan argumentasinya dia menyebutkan pengalaman Musa dan Daud. 

Sungguhpun Musa telah menerima hukum Taurat empatpuluh tahun sebelumya, 

dia masih terhadap bimbingan dari tangan Tuhan (Bil. 27:6). Begitu juga Daud 

siap belajar (Mazmur 86:11). Pendidikan Agama Kristen menurut Calvin adalah 

pemupukan akal orang-orang percaya dengan Firman Allah dibawah bimbingan 

Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja 

sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang 
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berkesinambungan yang diejawantahkan semakin mendalam melalui pengabdian 

diri kepada Yesus berupa tindakan-tindakan kasih terhadap sesamanya. Tujuan 

PAK yang lain menurut Calvin adalah agar karakter Kristus tampak dalam diri 

warga gereja sebagai akibat kehidupan mereka bersama, khususnya kehidupan 

beribadah dan belajar. Yang berikutnya tujuan PAK adalah memperlengkapi 

warga gereja mengambil keputusan bertanggungjawab yang sesuai dengan 

Alkitab. Bagi Calvin yang amat menekankan kedaulatan Allah, pengajar paling 

utama adalah Allah sendiri. Tetapi Allah memakai orang-orang yang 

menaklukkan diri dalam Firman.
50

 

2.3.3.  Peran Gereja untuk PAK Keluarga 

  Pembinaan keluarga melalui pendidikan sangat penting dilakukan. Hal ini 

disebabkan keluarga bukan sekedar sekolah yang memperkaya kemanusiaan, 

melainkan keluarga merupakan peletak dasar prinsip-prinsip moral dan 

kerohanian. Dalam pendidikan keluarga, orangtua dituntut untuk membina 

komunikasi yang baik, kesepakatan dan kerjasama untuk mewujudkannya. 

Pendidikan keluarga harus menjangkau seluruh kepribadian anak, termasuk di 

dalamnya kedewasaan fisik, kedewasaan emosional, afektif, moral dan sosial serta 

pembinaan akal budi.
51

  

  Gereja dapat menolong keluarga untuk mencapai keinginan tersebut 

dengan menciptakan pendidikan keluarga dengan mendidik orang muda (anak-

anak) menuju kehidupan keluarga yang lebih matang. Pendidikan menjadi penting 
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karena perubahan jaman terus berubah dan masyarakat juga terus berubah (jaman 

tradisional ke jaman modern) dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang maju 

membawa banyak dampak terhadap pola hidup bukan hanya perubahan positif 

tapi juga ke arah negatif. Pendidikan harus memberi informasi yang objektif 

tentang masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, sehingga dengan 

pendekatan ini ada harapan untuk menolong kehidupan keluarga. Peran Gereja 

dalam pendidikan spiritualitas dalam jemaat mampu menghadirkan nilai-nilai 

kebaikan, keteraturan dan keselarasan. Peran Gereja harus menjadi nyata dalam 

pembinaan keluarga Kristen, sebab keluarga-keluarga Kristen yang bebas dari 

gangguan moral dalam masyarakat akan terbentuk masyarakat yang bebas dari 

gangguan-gangguan moral pula. Dalam ajaran-ajaran Gereja, setiap anggota 

keluarga dapat menemukan inspirasi untuk tahu membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk
52

. 

2.3.4  Metode-Metode PAK 

Dalam buku Homrighausen mengatakan bahwa dalam PAK metode adalah 

suatu pelayanan dan suatu pekerjaan yang aktif, yang kita lakukan bagi Tuhan 

dan sesama manusia supaya kedua belah pihak dapat bertemu satu dengan yang 

lain. Maksudnya adalah bahwa metode dapat menolong peserta didik dalam PAK 

untuk benar-benar belajar firman Allah dimana terjadi perubahan  yang positif 

baik dalam sikap, pengetahuan, nilai-nilainya maupun tingkah lakunya sesuai 

dengan firman Tuhan. Namun metode hanya merupakan jalan atau cara dan 

bukan tujuan itu sendiri, sehingga kita tidak boleh memutlakkan metode. Tujuan 
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kita adalah bagaimana peserta didik dalam PAK secara maksimal belajar dari 

Firman Tuhan. Metode adalah suatu hal yang mempunyai dua sisi yakni teori dan 

praktik.  Kita bisa mempelajari berbagai metode secara teoritis, namun hal itu 

tidak menjamin keberhasilan tanpa keterampilan melakukan atau 

menggunakannya
53

. 

 Mengenai sifat dari metode, Homrighausen
54

 membedakan menjadi dua 

yakni: metode otoriter dan metode kreatif. Dalam metode otoriter, penyampaian 

materi pengajaran diberikan selengkap-lengkapnya sementara nara didik 

menerima saja serta tunduk kepada guru yang mendidiknya. Lain halnya dengan 

metode kreatif, metode ini menitik beratkan orang seorang untuk berpikir sendiri. 

Guru tidak menjadi penguasa atau pemberi perintah, melainkan pemberi 

pedoman dan penolong. Dengan metode seperti ini, proses belajar mengajar 

dapat digambarkan sebagai proses lalu lintas dua arah. Berdasarkan penelitian 

para ahli pendidikan, metode kreatif jauh lebih efektif dibandingkan dengan 

metode otoriter. Lebih-lebih karena metode otoriter itu tidak sesuai dengan 

hakikat dan moral pendidikan itu sendiri. 

Boehlke,
55

 menjelaskan berbagai metode yang digunakan Yesus, sejauh 

pemahamannya dari data Alkitab khususnya Injil-Injil. Berikut ini ada disebutkan 

beberapa: 
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a. Metode Ceramah 

 Metode ini sering dipakai dan dapat ditemukan dalam Injil-injil bagaiman 

Tuhan Yesus menggunakan metode ini. Dengan metode ini Tuhan Yesus 

berusaha menyampaikan pengetahuan kepada murid-murid-Nya atau 

menafsirkan pengetahuan tersebut. Melalui pendekatan ini Yesus mengharapkan 

dua tanggapan dari pendengarnya; pengertian mendalam dan prilaku yang baru.
56

 

Melalui ceramah, Yesus juga mengajarkan serta memberikan bimbingan kepada 

murid-muridNya.
57

 Apabila mereka belajar secara tuntas, maka nanti mereka pun 

akan menjadi orang-orang yang terdidik (Mat. 10:40-42)
58

. 

b. Menghafalkan 

 Biasanya metode ini dikecam oleh banyak pendidik. Tetapi secara 

proporsional, metode ini mempunyai andil bagi siapa saja yang belajar. Tidak 

jarang Yesus mengutip ayat dari Taurat, nubuat.
59

 Sering pula Yesus membuat 

ringkasan  dengan satu kalimat  pendek agar mudah diingat.
60
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c. Dialog 

 Metode ini sering dipakai oleh Yesus dalam ke-empat injil, walaupun 

penggunaannya tidak sama persis dengan metode yang digunakan Socrates. 

Yesus sering mengajukan pertanyaan yang baru sebagai tanggapan-Nya atas 

pertanyaan yang sebelumnya di ajukan kepada-Nya. Misalnya peristiwa seorang 

muda yang kaya yang datang kepadaYesus dengan pertanyaan: Guru, perbuatan 

baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” Yesus 

ternyata kembali mengajukan pertanyaan sehingga terjadi dialog. Dalam Dialog 

seperti yang dipakai oleh Tuhan Yesus, orang diajak untuk menggali lebih dalam 

lagi mengenai persoalan yang lebih mendasar. Dialog juga memainkan peranan 

yang penting dalam peristiwa perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria 

(Yohanes 4). Dahaga Yesus ternyata menjadi titik tolak untuk memulai dialog 

tersebut. Melalui kebutuhan jasmani yang pokok, Yesus lebih jauh menghantar 

perempuan itu untuk meninjau ulang haluan dan arti kehidupannya. Akhirnya 

bukan hanya perempuan itu saja yang tertolong, melainkan banyak penghuni 

desanya juga
61

. 

d. Studi Kasus 

Perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan Yesus sesungguhnya 

merupakan studi kasus. Dengan pendekatan ini Yesus menggariskan seluk beluk 

salah satu kasus, sebagian dari pengalaman sesorang dan mengundang para 

pelajar memanfaatkan akal dan imannya. Dengan studi kasus orang didorong 
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untuk memikirkan inti persoalan dan mencari jawaban pemecahannya. Jadi 

pengajar tidak mencari jawab sendiri semua persoalan, melainkan jawaban harus 

diberikan oleh peserta didik atau pelajar
62

. 

 

e. Perjumpaan 

Dengan metode perjumpaan, para naradidik ditantang secara langsung untuk 

mengambil keputusan. Metode ini juga digunakan oleh Yesus, namun tidak 

dengan bercerita. Ia memprakarsai pertanyaan pribadi yang besar sekali 

maknanya. Salah satu contoh terkenal dari metode ini adalah peristiwa di 

Kaisarea Filipi. Kepada semua murid, Yesus mengajukan pertanyaan pribadi: 

“Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?
63

 

f. Perbuatan Simbolis 

Pada awal pelayanan Yesus di depan umum, Ia dibabtiskan oleh Yohanes 

Pembabtis. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan pada kalangan para ahli. 

Kalau makna pembabtisan Yohanes adalah untuk pengampunan dosa, lalu apa 

perlunya Yesus dibabtis karena Ia tidak berdosa? Di sini Yesus hendak mengajar 

para murid bahwa pelayanan-Nya berarti pengorbanan, sebagaimana hal itu jelas 

dalam kata-kata Tuhan Yesus kepada Yohanes dan Yakobus. Jadi babtisanNya 

adalah simbol kesengsaraan-Nya. Kedua, melalui babtisan Yesus mengajar 
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solidaritas dengan semua orang dan bahwa solidaritas itu hanya bisa dinyatakan 

sebagai hamba yang merendahkan diri dan yang menderita
64

.  

 Dari tulisan di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yesus 

sendiri tidak hanya menggunakan satu metode saja. Hal ini bertujuan untuk 

pengajaran atau pendidikan-Nya yang ditujukan bagi manusia seutuhnya. 

Artinya, Tuhan tidak hanya mengajar untuk memperoleh pengetahuan tetapi juga 

sikap atau nilai-nilai, keputusan dan komitmen serta perbuatan atau tindakan. 

Jadi dalam mengajar metode harus bervariasi untuk menjangkau manusia 

seutuhnya. Dalam pengajaran-Nya Yesus senang menggunakan metode dua arah, 

yang melibatkan dan mendorong peserta didik untuk aktif berpikir dan 

mengambil sikap. Hendaknya para pendidik (penatua, diaken dan pendeta) dalam 

mendidik jemaatnya belajar dan meneladani  Yesus dalam menggunakan metode 

yang bervariasi.
65

 

Akan tetapi harus diakui pula bahwa tidak ada metode yang sempurna. 

Dengan kata lain, setiap metode memiliki kekuatan/keuntungan dan 

kelemahannya. Namun dalam proses pendidikan apapun, metode adalah sesuatu 

yang tidak bisa diabaikan, karena itu berkaitan erat dengan  cara pengajar 

menyampaikan atau mengkomunikasikan bahan pendidikan kepada peserta didik. 

Dengan demikian pendidik perlu meningkatkan bukan hanya pengetahuan 
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tentang seluk-beluk  metode tetapi terutama ketrampilan menggunakanya secara 

efektif dan berdaya guna.
66

 

2.4. Perkembangan Iman  Manusia menurut James W. Fowler  

  James Fowler merupakan psikolog agama pertama kalinya dalam sejarah 

psikologi secara eksplisit dan sistematis mempelajari kepercayaan/iman
67

. Dan 

mulai mengembangkan teori perkembangan kepercayaannya sejak tahun 1968-

1969 ketika ia menjadi wakil pemimpin suatu pusat pembinaan agama dan 

kebudayaan di North California dan bekerja sebagai seorang pakar bimbingan dan 

konseling. Dia berupaya memhami bagaimana suatu kepercayaan berkembang 

secara berangsur-angsur menuju kepercayaan yang matang
68

.  

 Teori Fowler adalah suatu teori yang menggambarkan tujuh tahap  

perkembangan kepercayaan eksistensial sebagai kejadian penting menentukan 

perjalanan setiap orang. Oleh karena itu, dia menjelaskan hubungan psikologi 

dengan teologi melalui teori tahap perkembangan iman
69

.  

 Melalui pendekatan James Fowler terhadap Faith Development Theory 

(Teori perkembangan iman), dia menjelaskan bahwa Faith tidaklah identik 

dengan “agama” (religion). Faith merupakan kepercayaan eksistensial pribadi 

atau iman, dan merupakan usaha psikologis ilmiah untuk menguraikan dan 

menganalisis seluruh dinamika proses perkembangan tahap-tahap kepercayaan 

secara empiris dan teoritis. Sedangkan agama merupakan sebagai sebuah tradisi 
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kumulatif tertentu yang bersifat historis, budaya dan kultus dimana suatu 

masyarakat tertentu melalui khazanah simbol, upacara, norma etis dan ekspresi 

estetis secara resmi
70

.  Gambaran umur dalam setiap tahap hanya sekedar 

perkiraan kasar; transisi ke tahap selanjutnya biasanya dipicu oleh pengalaman 

baru, krisis atau pencerahan yang mengguncang iman. Sesuai dengan 

pengalamannya bahwa perkembangan iman adalah proses dinamis, seringkali 

peralihan iman dari satu tahap ke tahap lainnya berupa proses yang lama dan sulit, 

bahkan penuh dengan keraguan, perjuangan dan krisis.
71

 Karena itu, banyak juga 

orang yang seumur hidupnya tidak pernah beranjak dari tahap tertentu, meskipun 

ada pula yang bisa melewati tahap tertentu sebelum mencapai usia yang 

„seharusnya‟.  

a.  Tahap 1: kepercayaan elementer awal (Primal Faith) 0-2 tahun
72

.  

 Tahap ini adalah tahap 0 atau pratahap (pre-stage yaitu masa orok, bayi 0-2 

tahun) atau disebut juga dengan kepercayaan yang belum terindefikasi karena bayi 

belum mengenal dan merasakan lingkungannya. Dasar kepercayaannya, 

keberanian, harapan dan cinta belum dibedakan lewat proses pertumbuhan, 

melainkan masih saling tercampur satu sama lain dalam suatu keadaan kesatuan 

yang samara-samar. Pola kepercayaan ini disebut elementer, awal dan dasariah. 

Rasa kepercayaan elementer ini timbul dengan spontan yang bersifat pralinguistis 

(preverbal) sebelum munculnya kemampuan berbahasa yang terdapat di 

lingkungan sekitar dan yang setia merawatnya (orangtua terutama ibu).  
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  Pada masa ini „iman‟ anak banyak diperoleh dari apa yang diceritakan 

orang dewasa. Dari cerita-cerita itu mereka membentuk gambaran Tuhan yang 

perkasa, surga yang imajinatif, dan neraka yang mengerikan. Gambaran ini 

umumnya bersifat irasional, karena pada masa ini anak belum memahami sebab-

akibat dan belum dapat memisahkan kenyataan dan fantasi. Mereka juga masih 

kesulitan membedakan sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang mereka atau 

orangtuanya. Konsep Tuhan yang diyakini pada masa ini berkisar pada kepatuhan 

(obedience) dan hukuman (punishment). 

 Pengalaman kepercayaan akan Allah transenden selaku Wujud Tertinggi 

yang mahacinta, mahakuasa, dan mahabijaksana tergantung kepada siapa kita 

merasa diri bergantung secara radikal dalam sikap setia dan percaya, telah 

digariskan dan dikembangkan oleh diri pengasuh utama. Pengasuh utama akan 

mempengaruhi juga gambaran asli tentang Allah sebagai Ibu-Bapak. Disini tidak 

hanya menyadari adanya ambivilensi dan ambiguitas dalam hidup dan realitas 

manusia, tetapi juga pada Allah sendiri menurut bayangan kita
73

.   

b. Tahap 2: Kepercayaan intuitif- Proyektif
74

 Umur 2-6 tahun.  

 Daya imajinasi dan dunia gambaran sangat berkembang. Tetapi pada 

Tahap ini, anak belum memiliki kemampuan operasi logis yang mantap, sehingga 

daya imajinasi berkembang secara bebas. Daya imajinasi dirangsang oleh cerita, 

gerak, isyarat, upacara, dimbol dan kata-kata. Semua ini diperhatikan oleh anak-

anak dengan sungguh-sungguh. Sehingga kemampuan dan minat anak terhadap 
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misteri yang suci diarahkan dan dibina persepsinya mengenai pandangan dan 

keyakinan religious orang dewasa. Dunia gambaran dan imajinasi ini menguasai 

seluruh hidup afektif dan kognitif yang mendasari pola kepercayaan si anak. 

Tahap pertama yang praverbal diakhiri dengan timbulnya kesanggupan berbahasa 

kira-kira pada umur 2 tahun, walaupun pembendaharaan kata-kata masih terbatas. 

Oleh karena itu, perlu pembimbingan dari orang dewasa yang berada di dekatnya. 

 Allah digambarkan menurut alam fantasi pra-antromorf. Artinya, anak 

mencoba menerapkan berbagai ide seperti yang tidak kelihatan seperti roh, angin, 

udara, dan lain sebagainya untuk menggambarkan Allah yang mempengaruhi 

dunia secara fisik dan substansial. Namun, biarpun Allah dilukiskan secara pra-

antromorf (misalnya Allah bagaikan udara, Dia ada dimana-mana, anak juga 

memahami Allah sebagai suatu pribadi. Misalnya: saya mencintai-Nya sehingga 

Pribadi Allah digambarkan menurut aspek-aspek fisik. Misalnya: Allah 

berpakaian putih. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa anak memahami Allah 

melalui campuran antara gambaran antromorf dan pra-antromorf
75

.  

c.  Tahap 3: Kepercayaan Mistis Harafiah (6-11 tahun)
76

  

  Masa ini adalah masa usia sekolah. Pada tahap ini gambaran emosional 

dan imajinasi masih berpengaruh kuat. Namun muncul operasi-operasi logis baru 

yang melampaui tingkat perasaan dan imajinasi dari tahap sebelumnya. Bentuk 

berpikir yang agak episodis dan intuitif (tahap ke II pun ditinggalkan). Anak 

belajar melepaskan diri dari egosentrisnya mulai dengan membedakan perspektif 

dirinya dengan orang lain. berkat gaya logikanya yang baru dan pengambilan 
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perspektif orang lain tersebut, maka anak sanggup memandang religiusnya dengan 

tolok ukur logikanya sendiri. Tetapi pada tingkat moral, anak belum mampu 

menyusun dunia batin atau interioritas yaitu seluruh perasaan, sikap dan proses 

penuntun batiniah yang dimilikinya sendiri. Pandangan moralnya  menuntut 

bahwa yang baik harus dihadiahi dan yang jahat harus dihukum. Seringkali anak 

menyusun gambaran mengenai lingkungan yang ultimo atau Allah seturut analogi 

seorang penguasa dan orangtua yang selalu bersikap memelihara, terutama 

bersikap adil dan jujur. 

 Semua tokoh dan pelaku yang memainkan peran dalam cerita selalu 

dilukiskan Allah secara antromorf. Penggambaran yang bercorak antromorf ini 

diproyeksikan kepada Allah yang dipandang sebagai Raja pembuat undang-

undang yang pertimbangan moralnya didasarkan pada sikap fairness (kejujuran, 

keadilan, kewajaran)
77

. Aspek yang paling penting pada tahap ini adalah bahwa 

anak dapat menyusun dan mengartikan dunia pengalamannya melalui cerita rakyat 

dan hikayat. Bahan naratif tersebut menjadi medium yang paling digemari 

menciptakan dan mendapatkan arti. Namun, anak menangkap dan menafsirkan 

seluruh cerita, simbol, pendapat, dan keyakinan kepercayaan orang lain serta 

kelompok-kelompoknya masih terbatas, sebab anak masih memahami semuanya 

itu secara harfiah, konkret, dan mampu berpikir secara induktif sehingga pantas 

disebut sebagai seorang yang empiris. Berbeda dengan anak intuitif-proyektif 

yang mencampurkan fakta, fantasi dan perasaan, sedangkan tahap ini yaitu mistis- 

harfiah berusaha keras dan efektif untuk memisahkan yang real dari seolah-olah 
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yang nyata. Tahap ini juga mampu menuangkan pengalamannya dalam bentuk 

cerita. 

d. Tahap ke 4: Kepercayaan Sintesis-Konvensional (masa adoselen umur 12-18 

tahun).
78

  

 Tahap ini muncul pada masa adoselen (umur 12-18 tahun). Sekitar umur 

12 tahun, remaja biasanya mengalami suatu perubahan radikal dalam caranya 

sendiri memberi arti. Erikson menyatakan bahwa pokok pada masa remaja adalah 

antara identitas dan kekacauan peran
79

. Krisis identitas tercipta oleh runtuhnya 

dunia kanak-kanak. Pencapaian identitas itu terjadi di tengah-tengah krisis yang 

hebat
80

. Karena munculnya operasi-operasi logis, remaja sanggup merefleksikan 

secara kritis riwayat hidupnya dan menggali arti sejarah hidupnya bagi dirinya 

sendiri. Upaya menciptakan operasi-operasi formal ini makna baru (sintesis) 

menyebabkan remaja sangat tertarik pada ideologi dan agama. Agamalah yang 

menciptakan kerangka makna eksistensial yang terdalam dan terakhir. Remaja 

berjuang menciptakan suatu sintesis dari berbagai keyakinan dan nilai religius 

yang dapat mendukung proses pembentukan identitas diri dan memungkinkan 

munculnya rasa kesetiakawanan, kesetiaan dan kepercayaan kepada orang lain. 

Pembentukan identitas diri ini disebut Fowler dengan konvensional. Tetapi 

pembentukan identitas diri ini, menjadi krisis yang paling utama pada tahap 

kepercayaan sintesis-konvensional karena remaja akan bingung dan sulit 

menemukan jati dirinya karena gambaran-gambaran dari luar disatukan dengan 
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dirinya dengan gambaran yang heterogen, baik itu dari masyarakat, keluarga, 

sahabat (psikososial). 

 Pada tahap ini juga remaja akan menyusun gambaran yang agak personal 

mengenai lingkungan akhir. Artinya, Allah tidak lagi dibayangkan menurut model 

antromorf semata-mata seperti pada tahap sebelumnya yaitu tahap kepercayaan 

mistis-harafiah. Akan tetapi akan disusun menurut paradigma “hubungan antar 

pribadi mutual” yaitu Allah yang “personal” merupakan seorang pribadi yang 

mengenal diri saya secara lebih baik daripada pengenalan diri saya sendiri. 

Sehingga remaja dapat mengandalkan Allah sebagai sahabat karib, penyelamat, 

dan Allah sebagai Pribadi yang mengenal dan memahami remaja. Selaku sahabat 

Unggul yang paling akrab, Allah juga dipandang sebagai Kepribadian ulung yang 

secara istimewa memilki kedalaman hidup batin yang kaya, berlimpah ruah dan 

penuh misteri yang tidak ada batasnya. 

e. Tahap 5: Kepercayaan individuatif-Reflektif (masa dewasa awal dan 

sesudahnya, umur 18-30 tahun)
81

  

 Paling cepat berumur 18 tahun, atau biasanya pada umur sekitar 20 tahun, 

sekali lagi mengalami perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam 

hidupnya. Tahap ini ditandai dengan lahirnya refleksi kritis atas seluruh pendapat, 

keyakinan dan nilai agama yang lama.pribadi sudah mampu melihat sendiri dan 

orang lain sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan, tetapi bahwa dia sendirilah 

yang memikul tanggungjawab atas penentuan pilihan ideologis dan gaya hidup 

yang membuka jalan baginya untuk mengikatkan diri dengan cara menunjukkan 
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kesetiaan pada seluruh hubungan dan panggilan tugas. Pada tahap ini orang 

dewasa muda sangat tanggap dan peka terhadap macam pemimpin ideologis dan 

kharismatis yang pastinya membutuhkan kebenaran logis sehingga pada tahap ini 

diperlukan pembimbing yang cerdas untuk menerapkan kebenaran dengan 

kehidupan yang nyata dalam pelayanan yang mereka lakukan sesuai dengan bakat 

mereka untuk melayani Tuhan. 

  Kepercayaan pada tahap ini disebut dengan “individuatif” karena baru 

saat inilah pertama kalinya dalam refleksi diri tidak semata-mata bergantung pada 

orang lain. Pribadi mengalami diri autentik dan mandiri. Tahap ini juga sudah 

bersikap kritis terhadap simbol. Simbol tidak lagi dianggap identik dengan yang 

sakral, tetapi memahaminya secara rasional. 

f. Tahap 6: Kepercayaan Eksistensial Konjungtif (usia sekitar 30-40 tahun)
82

 

   Ini timbul pada usia pertengahan (sekitar 35 tahun keatas). Semua yang 

diupayakan di bawah kuasa kesadaran dan pengontrolan rasio pada tahap 

sebelumnya kini ditinjau kembali.  Batas-batas sistem pandangan hidup dan 

identitas diri yang jelas, kaku, dan tertutup kini menjadi luntur dan kembali 

samara-samar. Tahap ini ditandai oleh suatu keterbukaan dan perhatian baru 

terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam kodrat 

kebenaran diri dan hidupnya. Kini perhatian utama ditujukan upaya membuat 

hidupnya menjadi lebih utuh, menggabungkan kembali daya rasio dengan sumber 

ketidaksadarannya dan melampaui egosentrismenya yang tertutup menuju 

perngabdian diri yang lebih radikal pada kepentingan orang lain. Ia menjadi lebih 
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peka terhadap fakta bahwa hidup lebih merupakan anugerah pemberian daripada 

hasil upaya rasional
83

. Tahap ini menyadari bahwa semua kehidupan yang 

dialaminya dan merupakan anugerah bukan dari kekuatan hasil usaha, kerja keras 

yang dimilikinya selama ini, melainkan suatu anugerah yang diberikan oleh 

Tuhan. 

  Pada tahap ini juga sang pribadi mencapai tingkat kepolosan kedua yang 

meresapi rasa tanggap baru terhadap segala arti simbol, bahasa, kiasan, cerita, 

mitos, methapor dianggap sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Segala 

simbol dan upacara dipandang sebagai jalan perantara sah yang mampu 

mengangkat hati manusia kepada yang Ultima dan Allah dihayati sebagai wujud 

yang sungguh-sungguh pribadi. 

g. Tahap ke 7: Kepercayaan yang mengacu pada universalitas (usia pertengahan 

dan selanjutnya, sekitar 45 tahun)
84

. 

 Kepercayaan ini mengacu pada universalitas sebenarnya jarang terjadi, dan 

jika terjadi umumnya berkembang sesudah  umur 30 tahun atau berkembang pada 

umur 45 tahun keatas. Pribadi melampaui tingkat paradoks dan polaritas karena 

gaya hidupnya langsung berakar pada kesatuan Yang Ultima, yaitu pusat nilai, 

kekuasaan dan keterlibatan yang terdalam. Identifikasi dan partisipasi yang hidup 

mungkin karena pribadi berhasil mengosongkan diri (kenosis) dan memandang 

bahwa ego adalah pusat, titik acuan, dan tolak ukur kehidupan yang mutlak. 

Karena partisipasi Yang Ultima, sumber satu-satunya dari segala nilai, kognisi 

etis, keterlibatan dan tanggungjawab, perasaan, pemikiran dan pandangan religius 
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biasa, semuanya itu hendak diubah melalui perspektif universalitas (yang tidak 

lain adalah perspektif transenden Allah). 

 Gaya hidup diliputi semangat cinta inklusif dan universal terhadap segala 

gejala hidup dan makhluk hidup. Oleh karena itu, perjuangan akan kebenaran, 

keadilan, kesatuan sejati berdasarkan cinta universal ini menyerupai daya dan 

dinamika Kerajaan Allah. Pribadi yang berada dalam kepercayaan eksistensial 

universal ini seolah-olah mata, tangan, dan mulut yang mewujudkan cinta dan 

perspektif abadi dari Yang Transenden (Allah). Dalam kerangka, pribadi semacam 

ini disebut orang kudus atau saleh dan nabi. Pribadi-pribadi yang mencapai tahap 

ini kerap lebih dihormati dan diakui setelah kematian mereka, daripada selagi 

mereka hidup di dunia. Contoh tokoh-tokoh macam ini misalnya Mahatma 

Gandhi, Marthin Luther King, Jr. Thomas Merton dan Bunda Theresa dari 

Calcuta.
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