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PRAKATA

Segenap puji serta syukur dihaturkan kepada Sumber Hikhmat yang

berkenan menganugerahkan hikhmat-Nya dan yang berkenan menyertai setiap

proses penyusunan karya tulis Tugas Akhir (TA), sebagai bagian dari memenuhi

syarat meraih gelar Sarjana Sains Teologi (S.Si-Teol), dan meraih kelulusan di

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Oleh karena hikhmat dan

penyertaan-Nya, penyusunan tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik tepat

pada waktu yang diperkenankan-Nya.

Limpah terima kasih kepada kampus tercinta, UKSW. Telah bersedia

menerima dan menyediakan ruang belajar untuk bertumbuh bersama eksistensi

lain di luar eksistensi diri. Teruntuk Fakultas Teologi, terima kasih yang sebesar-

besarnya, telah menjadi bagian dari proses melayakkan diri sebagai pelayan dalam

berbagai bentuk pelayanan. Terima kasih telah mengukuhkan rasa cinta kepada

seluruh ciptaan Allah, terutama bagi ciptaan yang berbeda, yang terasingkan,

bahkan yang tertindas. Serta masih banyak lagi rasa cinta dan nilai hidup baru

yang didapatkan selama menempuh pendidikan Strata 1 (S1).

Terima kasih juga yang tulus dari kerendahan hati, kepada:

 Wali studi, Pdt. Cindy Quartyamina Koan, M.A. Telah menjadi wali sekaligus

orang tua selama berproses di Fakultas Teologi, UKSW. Terima kasih untuk

cinta dan ketulusan yang diberikan selama mendidik, membimbing, dan

mendukung setiap proses yang dijalani. Terima kasih juga untuk berbagai

kepercayaan yang pernah diberikan. Tuhan senantiasa memberkati.

 Kedua pembimbing penulisan tugas akhir, Pdt. Mariska Lauterboom, MATS.,

Ph.D (selaku pembimbing utama) dan Pdt. Irene Ludji, Ph.D (selaku pembimbing

pendukung). Telah bersedia menjadi pembimbing dan yang telah membimbing

selama proses penyelesaian tugas akhir. Terima kasih telah membantu

memperbaiki dan memperlengkapi setiap kekurangan dalam penulisan,

sehingga penyusunan tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan

senantiasa memberkati.
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 Seluruh Bapak/Ibu dosen terbaik di Fakultas Teologi, UKSW. Telah mendidik

dan mengajarkan banyak pelajaran yang menunjang, bukan hanya untuk

kebaikan diri, melainkan juga untuk mengusahakan kebaikan bersama dalam

relasi dengan seluruh ciptaan, terutama kebaikan bagi kemuliaan Tuhan.

Terima kasih telah mengupayakan ruang belajar-mengajar yang efektif, kreatif,

dan inovatif. Tuhan senantiasa memberkati.

 Seluruh staff, pegawai tata usaha, dan cleaning service Fakultas Teologi,

UKSW. Telah berpartisipasi dalam kelancaran proses pembelajaran di Fakultas.

Tuhan senantiasa memberkati.

 Seluruh mahasiswa/i Fakultas Teologi angkatan 2018. Telah berjuang bersama

sejak masa pra-kuliah. Tetap semangat. Tuhan senantiasa menyertai setiap

proses yang dijalani.

 GMIT Galilea Padang Tekukur, terkhusus Ketua Majelis Jemaat (KMJ), Pdt.

Octaviana Appah. Telah berkenan menyetujui pelaksanaan penelitian dalam

penyusunan tugas akhir. Tuhan senantiasa memberkati.

 Seluruh responden atau partisipan, dalam hal ini para orang tua remaja usia 13-

19 tahun dan remaja usia 13-19 di GMIT Galilea Padang Tekukur. Telah

bersedia diwawancara dan berkenan dilakukannya pengamatan. Tuhan

senantiasa memberkati.

 Kedua orang tua tercinta, Bapak Yeremia Maikamang dan Ibu Loni Tuka-

Maikamang. Telah mengizinkan serta memberi dukungan untuk dan selama

menempuh pendidikan di Fakultas Teologi, UKSW. Segala bentuk dukungan,

baik berupa doa, didikan, dan finansial adalah hal berharga yang menunjang

proses penyelesaian pendidikan S1. Tuhan senantiasa menyertai dan

melindungi.

 Sahabat dan teman dekat, Lucia Mantolas, Febriyanti Lakamey, Felsi Beti,

Alfian Ataupah, dan Novi Luik. Telah menjadi support system terbaik selama

penyusunan tugas akhir. Tuhan memberkahi proses yang dijalani.

Dalam penyusunan tugas akhir, disadari banyak kekurangan, baik secara

teknis maupun isi penulisan yang hendak disajikan kepada pembaca. Maka dari

itu, kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan untuk memperlengkapi

kekurangan yang ada. Namun, terlepas dari hal tersebut, dengan penuh harapan,
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pembaca tetap dapat memperoleh wawasan baru berkaitan dengan topik penulisan

yang diangkat.

Salatiga, 13 Desember 2022

Salam kasih

Rati Kristiani Maikamang



viii

MOTTO

“Meski selalu gagal, hati yang kuat untuk bangkit lagi akan terus

memihak kepada kita.”

- 2521
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ABSTRAK

Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga telah diberikan tanggung jawab atau
mandat oleh Allah untuk menjadi pendidik, agar seluruh anggota keluarga
termasuk remaja mengalami pertumbuhan iman kepada Allah. Dalam upaya
pendidikan ini, orang tua perlu menjadi pendidik yang membebaskan terutama
kepada remaja yang sedang berada dalam tahapan pencarian jati diri dan tidak
mau berada di bawah otoritas orang tua. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi
peranan orang tua di GMIT Galilea Padang Tekukur sebagai pendidik di dalam
rumah terhadap pertumbuhan rohani remaja, khususnya selama masa pandemi
COVID-19, melalui kajian pendekatan dialog dan didaktik dalam Pendidikan
Agama Kristen (PAK). Kedua pendekatan tersebut menuntun para orang tua
sebagai pendidik untuk menerapkan metode pendidikan di dalam rumah yang
tidak menindas bagi remaja, melainkan menciptakan relasi belajar-mengajar yang
memandang remaja sebagai subjek dan rekan belajar. Metode penelitian yang
digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif,
dimana diuraikan tentang relasi orang tua sebagai pendidik dan remaja usia 13-19
tahun yang mengalami pertumbuhan rohani. Teknik pengumpulan data dilakukan
dalam bentuk wawancara dan observasi. Unsur kebaruan dari penelitian ini yaitu
mengkaji proses pendidikan di rumah yang membebaskan bagi remaja oleh orang
tua sebagai pendidik selama masa pandemi COVID-19. Hasil yang didapati dari
penelitian ialah orang tua di GMIT Galilea Padang Tekukur telah memahami dan
melaksanakan perannya sebagai pendidik terhadap pertumbuhan rohani remaja,
tetapi belum sepenuhnya menerapkan proses belajar-mengajar yang membebaskan.
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