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ABSTRAK 

Kus Suhatmaji,Tesis :Pengaruh Penanaman Tanggung Jawab Pendidikan  

  Agama Kristen Keluarga dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

  Karakter Anak Remaja di Gereja Kristen Jawa Purwokerto Tahun 2015. 

 

Kesadaran diri Orang tua, gereja dan anak remaja di Gereja Kristen Jawa   

( GKJ) Purwokerto untuk menanamkan tanggung jawab Pendidikan Agama 

Kristen Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pembentukan 

karakter anak remaja masih lemah dan perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:Pertama, untuk mengetahui pengaruh Penanaman tanggung 

jawab Pendidikan Agama Kristen Keluarga terhadap pembentukan karakter anak 

remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015, Kedua, untuk mengetahui pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap karakter anak remaja di GKJ 

Purwokerto tahun 2015 Ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penanaman tanggung jawab Pendidikan Agama Kristen Keluarga dan 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap karakter anak remaja di GKJ 

Purwokerto tahun 2015. 

Penelitian ini menggunakan Paradigma Positivis, ancangan Kuantitatif. 

Analisis data yang dipakai adalah analisis statistical menggunakan SPSS 

ver.22.Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah korelasional dengan analisis 

regresi. Analisis regresi digunakan oleh karena penelitian ini untuk melihat 

pengaruh variable X terhadap variable Y, dan oleh karena variable penelitian ini 

hanya terdiri dari tiga variable maka analisis statistic regresi yang digunakan 

adalah regresi linear berganda. Dengan analisis regresi ini, yang hendak dikaji 

adalah regresi skor Y pada skor X. Artinya penelitian ini hendak mengkaji 

statistik bagaimana skor Y dipengaruhi oleh skor X.  Metodeanalisis data yang 

digunakan pada penelitian ini  meliputi uji hubungan tiga variable, uji regresi 

linear sederhana, dan uji hipotesa. 

Berdasarkan pengolahan data, maka diketahui hasil penelitian sebagai 

berikut: Pertama, variabel X1 (Penanaman  tanggung jawab pendidikan agama 

Kristen keluarga ) berpengaruh sebesar 78,2 % terhadap variabel Y (Pembentukan 

karakter anak remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015); Kedua, pengaruh variabel 

X2 (Pemanfaatan teknologi Informasi )  terhadap variabel Y (Pembentukan 

karakter anak remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015) adalah sebesar  84,5 %; 

Ketiga, pengaruh variabel X1 (penanaman  tanggung jawab pendidikan agama 

Kristen keluarga) dan X2 (Pemanfaatan teknologi Informasi) yang dihadirkan 

secara bersamaan terhadap variabel Y (Pembentukan karakter anak remaja di GKJ 

Purwokerto tahun 2015)) sebesar 66, 737  %. 

 

Dosen Pembimbing :  Pembimbing I : Arjita, MM, MTh. 

   Pembimbing II : FX. Jeffry Harimukti, STh, M.Pd.K. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Masa remaja sering kali dikenal dengan fase “mencari jati diri”, yaitu 

masa mencari dan menemukan jati dirinya sendiri. Dalam mencari jati 

dirinya, tidak jarang anak remaja dalam bertindak menuruti keingingannya 

sendiri, sulit diatur, cenderung berani menentang arahan dari orang tuanya 

dan lebih senang berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang bisa 

menerima keberadaannya. 

Masa Remaja juga merupakan masa yang rawan karena masa remaja 

merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa.  Masa remaja 

sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima 

secara penuh untuk masuk golongan orang dewasa. Masa remaja rawan 

terhadap pengaruh yang kurang baik dari teman-teman pergaulannya,  

Ditinjau dari segi fisiknya, remaja sudah bukan anak-anak lagi 

melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika remaja diperlakukan 

sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa.  

Conny Setiawan mengibaratkan:Remaja itu“terlalu besar untuk 

serbet,terlalu kecil untuk taplak meja” karena remaja sudah bukan anak-
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anaklagi, tetapijuga belumdewasa. Remaja ada diantara anak dan orang 

dewasa.1 

Remaja di satu sisi mengalami perkembangan ke arah kematangan fisik, 

mental, sosial dan emosional, tetapi disisi lain, remaja masih belum mampu 

menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun 

psikisnya.Dalam masa ini remaja berusaha menemukan jati dirinya agar 

keberadaannya bisa diakui orang lain maupun lingkungannya. Masa remaja 

umumnya berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu masa 

anak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah 

Menengah Atas. 

Secara teoretis fase remaja dibagi menjadi dua, yaitu fase pubertas dan 

adolescence. Fase pubertas menitikberatkan pada perkembangan fisik dan seksual 

serta pengaruhnya terhadap gejala-gejala psikososial. Ciri fisik yang paling penting 

dari remaja adalah tubuh remaja sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar 

dan itu hanya terjadi sekali dalam hidup seseorang. Anak diubah menjadi dewasa 

pada masa remaja.Sedangkan fase adolescence menitikberatkan pada kematangan 

mental, emosional, sosial. Masa adolescence dimulai sesudah tercapainya 

kematangan seksual secara biologis atau masa sesudah masa pubertas. 

Masa remaja, merupakan masa yang sangat penting dan besar 

peranannya dalam menentukan keberhasilan anak remaja dimasa depannya. 

Apabila anak remaja dibimbing serta didampingi dengan baik dan bijak oleh 

orang tuanya maka ke depan anak remaja bisa diharapkan dapat bertanggung-

jawab kepada Tuhan, orang tua, dirinya sendiri, bangsa dan Negara. Namun  

                                                           
1Mohammad Ali& Mohammad Ashori, Psikologi Remaja (Jakarta:Bumi Aksara, 

2004),hlm. 9. 
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apabila anak remaja dibiarkan berjalan sendiri dimana orang tua kurang 

peduli dalam mengarahkan dan mendampingi anak remajanya maka tidak 

menutup kemungkinan anak remajanya bisa jatuh dalam berbagai kesulitan 

yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya, seperti salah 

pergaulan, kurang hati-hati dalam berkomunikasi maupun berkenalan dengan 

orang baru dikenalnya melalui dunia maya seperti face book sehingga bisa 

menimbulkan hal negative yang bisa merugikan dirinya sendiri. Selain itu 

anak remaja biasanya mudah terpengaruh atau ikut-ikutan  oleh hal-hal yang 

dilakukan oleh teman-temannya apalagi kalau hal tersebut menyenangkan 

anak remaja walaupun sebenarnya berdampak kurang baik sekalipun bagi 

dirinya sendiri, seperti nonton film porno melalui handphone. 

Disisi lain kemajuan di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi di era globalisasi pada abad 21 ini sangat cepat dan produk-produk 

alat teknologi informasi semakin canggih sehingga memudahkan setiap 

pemakainya untuk mendapatkan informasi apapun yang dikehendakinya. 

Melalui internet,  semua informasi  mudah diperoleh, baik itu informasi yang 

positip  maupun  yang negatif, sehingga  disadari ataupun tidak disadari akan 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, tidak terkecuali anak- anak 

remaja baik di kota sampai di pelosok pedesaan. Oleh karena itu orang tua 

perlu memberikan pendampingan secara bijak kepada anak-anak remajanya 

baik secara rohani dengan cara menanamkan pendidikan agama keluarga 

dengan baik serta  memberikan pengarahan maupun pendampingan kepada  

anak-anak remajanya dalam memanfaatkan alat teknologi informasi yang 

dimiliknya seperti handphone,laptop/note book/komputer  agar anak remaja 
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bertanggung jawab, sehingga anak anak remaja diharapkan dapat 

menggunakan kemajuan teknologi informasi tersebut untuk hal-hal yang 

positip yang menunjang pengembangan sumber daya manusia ke depan serta 

dapat meminimalkan dampak negatif dari penggunaan alat  teknologi 

informasi yang dimilikinya. 

Ada berbagai definisi tentang teknologi informasi. Abdul kadir mengutip 

pendapat  Haag  dan Keen mengatakan bahwa:“Teknologi Informasi 

adalahseperangkat alat yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi.”2Selanjutnya tentang Teknologi Informasi, pendapat Martin yang 

dikutip oleh Abdul kadir,  menyatakan bahwa : 

Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(Perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses 

dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi 

untuk mengirim informasi.3 

 

Demikian juga tentang Teknologi Informasi, pendapat William dan 

Sawhyer yang dikutip oleh Abdul kadir, mengatakan bahwa:  

Teknologi informasi adalah  teknologi yang menggabungkankomputasi 

(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggiyang membawa 

data, suara dan video.4 

 

Dari definisi di atas, teknologi informasi dapat diberikan pengertian sebagai 

gabungan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Dalam rangka 

mengantisipasi kemajuan teknologi yang sangat cepat tersebut yang dapat 

                                                           
2Abdul Kadir  & Tri Wahyuni CH, Terra, Pengenalan Teknologi Informasi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2003),hlm.2. 

 
3Ibid.,hlm.2. 

 
4Ibid.,hlm.2. 
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menimbulkan dampak positif dan negatif pada kehidupan anak-anak remaja maka 

mereka  perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari orang tua. 

Salah satu kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi pola 

kehidupan  anak remaja adalah handphone dan internet . Hampir setiap anak remaja 

saat ini mempunyai handphone, mulai dari harga yang murah sampaidengan harga 

yang cukup mahal. Handphone merupakan kebutuhan yang tidak bisa 

ditinggalkandalam kehidupan anak remaja, bahkan dalam penggunaannya, anak 

remaja tidak jarangkurang terkendali, sehingga membuat anak-anak remaja 

cenderung egois, kurang komunikasi dengan orang lain, lupa waktu,  menunda-

nunda pekerjaan dan  malas.  

Demikian juga Internet, saat ini  merupakan kebutuhan remaja yang tidak 

bisa diabaikan karena tidak jarang remaja  dalam mengerjakan tugas-tugas yang di 

berikan oleh  gurunya sering kali harus menggunakan internet.Di sisi lain, di era 

globalisasi ini,  orang tuacenderung sibuk dalam pekerjaan  guna mencukupi 

kebutuhan hidup sehari hari. Orang tua kerja pagi danpulang kerja petang/malam 

hari. Hal tersebut dapat berdampak negatif kepada anak-anak remajanya, antara lain  

karena merasa kesepian di rumah maka anak remaja sering lebih senang berkumpul 

di luar rumah dengan teman-teman pergaulannya, sehingga waktu untuk 

berkomunikasi antara orang tua dengan anak remajanya kurang, demikian juga 

perhatian dan  pendampingan orang tua terhadap anak-anaknya juga cenderung 

kurang. Selain itu orang tua tidak jarang ketika sampai di rumah anak sudah tidur, 

orang tua juga ikut tiduratau karena kondisinya sudah lelah dalam pekerjaan, 

sesampainya di rumah tidak jarang orang tua ingin langsung istirahat, tidak mau 

diganggu lagiatau tidak jarang ketika di rumahpun ayah, ibu dan anak masing-

masing sibuk dengan  kegiatannya sendiri-sendiri ayah baca koran, anak main 

handphone, Ibu asyik nonton  telivisi, sehinggahal tersebut mengakibatkan 
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kurangnya waktu kebersamaan untuk komunikasi  diantara anggota keluarga seperti 

makan malam bersama, mengadakanmezbah keluarga sebagai wadah keterbukaan 

untuk saling berbagi pengalaman hidup, persoalan yang sedangdialami masing-

masing anggota keluarga, sekaligus sebagai  wadah pembinaan iman.  

Hal tersebut menunjukkan indikasibahwa di era globalisasi  saat ini keluarga  

lemah dalam menanamkan Pendidikan Agama Kristen kepada anak-anak remajanya 

terlebih dalam mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi 

informasi.Dalam perkembangan sosialnya terutamadalam  pergaulan dengan sesama 

teman-temannya, anak-anak remaja membutuhkan suasana/iklim keluarga yang 

kondusif sebagai dasar pembentukan karakter yang kuat, dimana orang tua harus 

tetap memelihara suatu hubungan yang erat dengan anaknya dengan penuh kasih, 

agar anak remajanya  tidak salah dalam  memilih teman bergaul dan mampu 

menggunakan kemajuan teknologi informasi  untuk hal-hal yang positip serta 

mampu mengantisipasi  pengaruh negatif dari kemajuan teknologi informasi maupun 

lingkungannya. 

Jay Kesler  mendefinisikan iklim keluarga sebagai berikut: 

 

 

 The set internal characteristics that distinguishes one family from another 

and influences the behavior of people in it is  called family 

climate….Climate is determined impoertantlyby conduct, attitudes, and 

expectations of other persons.5 

 

Menurut Jay Kesler tersebut, dalam iklim keluarga itu mengandung tiga 

unsur: Pertama, karakteristik khas internal keluarga yang berbeda dari 

keluargalainnya.Kedua, karakteristik khas itu dapat mempengaruhi perilaku individu 

                                                           
5Mohammad& Mohammad, Op Cit, hlm. 94. 
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dalam keluarga (termasuk anak remajanya). Ketiga,unsur kepemimpinan dan 

keteladanan kepala rumah tangga, sikap dan harapan individu dalam keluarga 

tersebut.  

Dalam mewujudkan iklim keluarga yang kondusif bagi anak remajanya, 

keluarga perlu menanamkan pendidikan agama kristen keluarga dalam wujud 

persekutuan doa keluarga,  guna menumbuhkan kebersamaan,  keterbukaan, serta 

saling mengasihi antara ayah, Ibu dan anak-anak remajanya. Melalui persekutuan 

doa keluarga inilah, ayah dan Ibu dapat menanamkan kehidupan takut akan Tuhan 

kepada anak-anak remaja, sehingga anak-anak remaja mempunyai karakter kristiani 

dan terkendali serta bertanggung jawab dalam penggunaan  teknologi informasi yang 

dimilikinya seperti handphone maupun laptop.  

Menurut pengamatan penulis, keluarga-keluarga Jemaat Gereja Kristen Jawa 

(GKJ) Purwokerto masih menghadapi permasalahan dalam menanamkan tanggung 

jawab pendidikan agama kristen keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap anak-anak remaja sehingga anak-anak remaja kurang terkendali dalam 

menggunakan teknologi informasi, yang berakibat anak-anak remaja cenderung 

egois, kurang komunikasi dengan orang lain, salah dalam pergaulan, lupa waktu 

serta malas. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul:  “Pengaruh Penanaman Tanggung Jawab Pendidikan Agama Kristen Keluarga 

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Karakter Anak Remaja di Gereja 

Kristen Jawa Purwokerto Tahun 2015.” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi masalah yang penulis temukan  adalah sebagai 

berikut:Pertama,  lemahnya keluarga di Gereja Kristen Jawa Purwokerto dalam 
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menanamkan tanggung jawab pendidikan agama Kristen terhadapanak-anak 

remajanya, seperti tidak ada persekutuan doa keluarga yang dilakukan secara rutin. 

Kedua,  kurangnya pendampingan orang tua terhadap anak remajanya dalam 

penggunaan teknologi informasi sehingga  anak-anak remaja dalam penggunaan 

teknologi informasi sering menyalahgunakan untuk hal-hal negatif, juga membuat 

anak remaja cenderungegois, kurang komunikasi dengan orang lain, lupa waktu, 

menunda-nunda pekerjaan dan malas.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Di era globalisasi saat ini,  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi beraneka macam. Dengan harapan agar pembahasan tidak terlalu luas, 

maka penulis hanya akan memfokuskan pada pengaruh penanaman tanggung jawab 

Pendidikan Agama Kristen Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

karakter anak remaja di Gereja Kristen Jawa Purwokerto tahun 2015. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, Apakah ada pengaruh penanaman tanggung jawab Pendidikan Agama

 Kristen Keluarga terhadap karakter anak-anak remaja di Gereja Kristen Jawa 

Purwokerto tahun 2015?  

Kedua, Apakah ada pengaruh penanaman tanggung jawab pemanfaatanteknologi 

Informasi terhadap karakter anak-anak remaja di Gereja Kristen   Jawa 

Purwokerto tahun 2015? 
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Ketiga, Apakah ada pengaruh penanaman tanggung jawab Pendidikan Agama  

Kristen  Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasiterhadap karakter anak-anak 

remaja  di Gereja Kristen Jawa  Purwokerto tahun 2015?  

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:Pertama,untuk mengetahui ada tidak pengaruh penanaman tanggung jawab 

Pendidikan Agama Kristen Keluarga terhadap karakter anak remaja di GKJ 

Purwokerto tahun 2015.  

Kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap karakter anak remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015.  

Ketiga ada tidaknya pengaruh penanaman tanggung jawab Pendidikan Agama 

Kristen Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap karakter anak 

remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015.  

           

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi dalam dua kelompok yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis.       

  

Secara teoretis         

    

Pertama, memaparkan konsep berpikir tentang pengaruh penanaman Pendidikan 

Agama Kristen Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap karakter 

anak remaja, 
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Kedua, untuk dijadikan pegangan bagi keluarga kristen dalam menanamkan 

Pendidikan Agama  Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

karakter anak remaja,  sehingga bisa mendampingi, membekali  anak-anak remaja 

sehingga kelak diharapkan anak remaja mempunyai sumber daya manusia yang takut 

akan Tuhan, unggul, kreatif  serta kompetitif.  

Ketiga, memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan mata kuliah etika 

Pendidikan Kristen, Misiologi, Pengantar Pendidikan AgamaKristen, Psikologi 

Pendidikan Kristen,  Pendidikan Kristen dalam masyarakat majemuk.  

        

 

Secara praktis         

  

Pertama, mendorong kesadaran setiap keluarga kristen untuk menanamkan 

Pendidikan Agama Kristen Keluarga dan pemanfaatan Teknologi Informasi bagi 

anak-anak remaja GKJ Purwokerto, guna mempersiapkan serta membekali serta 

anak-anak remajasupaya mempunyai sumber daya manusia yang takut akan Tuhan, 

unggul, kreatif serta kompetitif.  

Kedua,mendorong kesadaran anak-anak remaja secara umum dan secara khusus 

anak – anak remaja GKJ Purwokerto untuk bertanggungjawab dan terkendali dalam 

menggunakan kemajuan teknologi informasi serta mengikuti Pendidikan Agama 

Kristen dalam keluarganya dengan setia sehingga mempunyai karakter  takut akan 

Tuhan, unggul, kreatif serta kompetitif. 

Ketiga, memberi masukan gereja agar lebih sungguh-sungguh mendorong keluarga 

dalam menanamkan Pendidikan Agama Kristen Keluarga dan pemanfaatan teknologi 

informasi guna pembentukan karakter anak remaja agar  mempunyai karakter 
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takutakan Tuhan  serta sumber daya manusia yang unggul, kreatifmaupun 

kompetitif. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Istilah Pendidikan Agama Kristen 

Perkembangan penggunaan istilah Pendidikan Agama Kristen, 

menurut E.G. Homrighausen& I.H. Enklaar adalah sebagai berikut: 1) 

Pendidikan 2) Pendidikan Agama (Christian Education); 3) Pendidikan 
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Agama Kristen (Christian Religious Education); 4) Pengajaran Agama 

Kristen (Christian Religious Intrucion). 

1. Pendidikan 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia 

sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan dan ada sesuatu yang 

hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU RI No. 20 tahun  2003) pasal 1 dijelaskan tentang definisi 

pendidikan sebagai berikut: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat dan bangsa.6 
 

Sejalan dengan definisi tersebut di atas, maka tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan kehidupan siswa sebagai pribadi,anggota masyarakat, warga 

negara dan anggota umat manusia guna  mempersiapkan untuk menjadi sumber 

daya manusia yang berkualitas sebagai kekayaan negara dan sebagai investasi 

untuk mencapai kemajuan bangsa.  Selanjutnya menurut Lawrence Cremin,  

Pendidikan adalahusaha yang sadar, sistematis, dan berkesinambungan 

untuk mewariskan, membangkitkan/memperoleh baik pengetahuan, 

sikap-sikap, nilai-nilai, ketrampilan-ketrampilan/kepekaan-kepekaan 

maupun hasil apapun dari usaha tersebut.7 

 

Dua kekuatan dari definisi Cremin, yaitu: Pertama, Cremin menekankan 

pendidikan sebagai kegiatan sengaja, sistematis, dan berkesinambungan;Kedua, 

                                                           
 
6Zaim Elmubarok, Menumbuhkan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.2. 
7Nainggolan, Strategi Pendidikan Agama Kristen (Bandung: Generasi Info Media, 

2008), hlm.2. 
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Cremin mengarahkan aktivitas pendidikan terhadap manusia seutuhnya,yakni 

mencakup pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan ketrampilan. 

Sedangkan John Dewey mengartikan Pendidikan sebagai: 

Partisipasi individu dalam kesadaran social (Social awareness) 

darimasyarakatnya.Pendidikanmerupakan proses pembentukan 

kepribadian yang terjadi karena parstisipasi seseorang di dalam 

kesadaran social dari masyarakatnya, sebagai interaksi individu dengan 

lingkungan sosial budaya dimana seseorang individu itu hidup dalam 

masyarakatnya.”8 

 

Sedangkan Dien Sumiyatiningsih menilai istilah pendidikan 

berdasarkan akarkatanya : 

 

Istilah pendidikan dalam bahasaIndonesiadiambil dari terjemahan 

 bahasa Inggris“education”,yang sebenarnya juga diambil dari 

 bahasa latin “ducare” yangberarti membimbing (tolead). Awalan 

“e” berarti keluar (out), dengandemikian artikatapendidikanadalah suatu 

tindakanuntuk membimbingkeluar.9 

 

Dalam pengertian Indonesia, definisi pendidikan terusberkembangdari 

waktu ke waktu. Menurut Kamus BesarBahasa Indonesiamenyebutkan bahwa:   

Pendidikan adalahsebagai proses mengubah sikap dan tatalakuseseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakanmanusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan; proses,perbuatan,cara mendidik.10 

 

2. Pendidikan Kristen (Christian Education) 

                                                           
 
8Daniel Nuhamara, PembimbingPAK  (Bandung: Jurnal Info Media, 2009),hlm. 51. 

 
9Dien Sumiyatiningsih, Mengajar dengan Kreatif dan Menarik, (Yogyakarta: ANDI, 

2012), hlm.  3-4. 

 
10Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),  

hlm. 232. 
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Pendidikan Kristen dapat saja diartikan sebagai ”Pendidikan yang 

Kristen.” Artinya, pendidikan yang bercorak, berdasar dan berorientasi 

Kristiani. Pendidikan Kristen merupakan bantuan yang dilakukan dengan sadar 

atau sengaja kepada anak didik agar di dalam anak didik  bertumbuh iman 

Kristen. 

3. Pengajaran Agama Kristen 

Pengajaran Agama Kristen adalah bagian dari Pendidikan Agama 

Kristen. Maksudnya adalah sebagian apa yang diberikan dalam Pendidikan 

Agama Kristen  yaitu bagian yang berisi penyampaian ajaran-ajaran Pendidikan 

Agama Kristenyang bertujuan pada mengubah dan membentuk sikap seorang 

anak didik. 

 

 

4. Pendidikan Agama Kristen (PAK) 

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spritual dan 

membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup 

etika, budi pekerti yang luhur, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan 

agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan 

penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi 

spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi 

yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 
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Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah pendidikan yang berisi ajaran 

tentang iman Kristen, dengan menekankan ketiga aspek pendidikan yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang berdasarkan iman Kristen. Pendidikan 

Agama Kristen merupakan pendidikan yang berporos pada pribadiTuhan Yesus 

Kristus dan  Alkitab sebagai dasarnya. 

Ada beberapa hal yang dipelajari dalam Pendidikan Agama Kristen, 

antara lain:  

a. Arti Pendidikan Agama Kristen  

Pertama, E.G. Homrighausen& I.H. Enklaar mengatakan:  

 

 

 

   

Pendidikan Agama Kristen adalah usaha gereja dalam 

mendidik anak-anaknya (jemaat)dalam rangka pewarisan 

iman Kristen dengan segala kebenarannya, sebagaimana 

dinyatakan dalam Alkitab, dan melatihmereka untuk hidup 

harmonis sesuai dengan iman Kristen, supaya mereka dapat 

menjadi anggota gereja dewasa yangmenyadari dan 

meyakiniimannya dan menyatakannya dalam praktek 

kehidupannya sehari-hari.11 

Kedua, Robert R Baehlke,  mengatakan bahwa: 

Pendidikan Agama Kristen adalah usaha gereja dengan sengaja 

menolong orang dari segala umur yang dipercayakan kepada 

pemeliharaanNya untuk menjawab penyertaan Allah dalam Yesus 

Kristus, supaya di bawah pimpinan Roh Kudus mereka dapat 

diperlengkapi untuk melayani Tuhan di tengah lembaga gereja, 

masyarakat dan dunia (alamsekitar). 12 

 

Ketiga,Warner C. Graendorf,mengatakan bahwa: 

                                                           
11Hardi Budiyono, Dasar-dasar Pendidikan Agama Kristen (Solo: STT Berita Hidup, 

2011), hlm. 6. 

 
12Ibid.,hlm.7. 
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Pendidikan Agama Kristen adalah prosespengajaran dan 

pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus, dan

 bergantung pada kuasa Roh Kudus, yang membimbingsetiap 

pribadipadasemua tingkat pertumbuhan, melaluipengajaran masa 

kini kearah pengenalan dan pengalaman rencana dankehendak 

Allahmelalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan, 

danmemperlengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif, yang 

berpusatpadaKristussang Guru Agung dan perintah yang 

mendewasakan para murid.13  

    

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah Pendidikan yang 

berisiajaran tentang iman Kristen, dengan menekankan ketiga 

aspekpendidikan yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik yang 

berdasarkan  imanKristen.Pendidikan Agama Kristen merupakan 

pendidikan yang berporos pada pribadiTuhan Yesus Kristus dan  

Alkitab sebagaidasarnya. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Kristen  

Menurut Nainggolan, ada 3 aspek penting dalam tujuan PAK, 

yaitu:Pertama, Aims: Tujuan akhir yang akan dicapai pada akhirnya, 

yaitu menolong anggota-anggota gereja bertumbuh menuju 

kedewasaan iman; Kedua, Goals: Tujuan yang hendak dicapai dalam 

jangka waktu tertentu, misalnya untuk suatu kegiatan dalam tiga 

bulan atau satu tahun, yaitu: menolong para peserta kursus 

memahami pokok-pokok dari iman Kristen; Ketiga, Obyektives: 

Tujuan yang hendak dicapaidalam suatu proses belajar-mengajar 

dalam suatu kali tatap muka, misalnya sesudah bahan ini diberikan 

para peserta didik dapat menyebutkan dengan benar hal-hal tertentu 

                                                           
13Ibid. 
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yang diberikan dalam pelajaran tersebut (semacam Tujuan 

Instruksional khusus). 

Dari ketiga tujuan tersebut diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai oleh Pendidikan Agama Kristen (PAK)  yakni “ultimate 

Aims” artinyatujuan yang diusahakan untuk dicapai pada akhirnya 

yaitu: untuk mencapai kedewasaan iman. Seluruh proses PAK 

haruslah bertujuan untuk membawa peserta didik kepada taraf 

kedewasaan iman. Kedewasaan iman, tidaklah terjadi secara tiba-

tiba, tetapi terjadi lewat pengajaran, beribadah, berdoa, bersekutu 

dan mempelajari firman Allah, sehingga diharapkan peserta 

didikdapat berkembang terus dalam pemahaman tentang Allah dan 

menolong mereka supaya dapat hidup sebagai murid-murid Kristus.  

Kedewasaan rohani tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi lewat 

pengajaran, beribadah, berdoa, bersekutu dan mempelajari firman 

Allah. Oleh karena itu menurut Nainggolan,  tujuan rohani  dari 

Pendidikan Agama Kristen adalah: 

Pertama,  pertobatan, artinya menyesal atas perilaku lama (2 Kor 7: 

9), berpaling dari perilaku dosa (Kis 8: 22) kepada hidup yang baru 

di dalam Yesus Kristus (Mark. 1: 15). 

Kedua, pertumbuhan rohani, terlihat dari dua aspek yaitu aspek 

Vertikal dan horizontal. Aspek Vertikal ialah diperbaharuinya 

hubungan seorang dengan Allah yang dikokohkan melalui firman 

Allah dan doa. Aspek Horisontal ditandai dengan praktek iman 

dalam hubungannya dengan sesama. Pertumbuhan itu terjadi terus 
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menerus (proses) dalam pengenalan akan Allah (Kol. 1:10), dalam 

kasih karunia (2 Pet3:8), hidup dalam pimpinan Roh Allah dan 

segala jalan hidupnya dilandasi oleh kasih Allah (Mat. 22 : 37-40; 1 

Kor.13:4-7), tanda-tanda iniakan terus semakin terlihat dalam 

hidupnya sehari-hari.  

Ketiga, Pemuridan, Semua orang percaya adalah murid-murid 

Kristus, mereka dipanggil untuk mengikut Tuhan dengan setia dan 

dapat mewujudnyatakan imannya untuk menjadi pelaku-pelaku 

Firman Allah,  melayani Tuhan serta dibawa kepada kesetiaan 

menjadi murid Kristus. 

Keempat, pembentukan spiritual, yaitu kekuatan atau roh yang 

memberi daya tahan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempertahankan, memperkembangkan dan mewujudkan 

kehidupannya. Iman tidak akan tahan uji kalau tidak disertai 

spiritualitas. Tanpa spiritualitas, iman orang percaya tidak akan 

bersinar, lemah tanpa kekuatan, dan tidak menjadi ciptaan baru. 

Spiritulitas memungkinkan orang percaya memiliki kekuatan, 

ketabahan, kesabaran, kebaikan, kesucian, ketaatan dan kepekaan di 

dalam Yesus Kristus.  

Kelima, penginjilan, James Kenny mengatakan Setiap orang 

terpanggil dan terdorong untuk memberitakan Kristus di mana-mana. 

Tugas itu bukan hanya tugas para Rasul, melainkan tugas setiap 

orang percaya yang telah menerima dan mengasihi Yesus dengan 

sungguh-sungguh dalam hidupnya.  
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Pendapat ahli teologia yang lain tentang Penginjilan, seperti 

yang dikutip oleh Hardi Budiyono,Warner C. Graendorf,mengatakan 

bahwa: Penginjilan adalah merupakan perintah Kristus kepada 

semua orang percaya. Dalam Matius 28:19-20  Yesus memberikan 

amanat kepada murid-muridnya supaya mereka melaksnakan 

penginjilan. Inti Amanat Agung itu ialah ”Jadikanlah semua bangsa 

murid-Ku” artinya bahwa orang-orang harus dibawa kepada Kristus, 

sehingga orang-orang beriman dan menyerahkan diri kepada Tuhan 

Yesus. Penginjilan merupakan amanat kepada gereja dan kepada 

orang-orang percaya dan berlangsung secara terus menerus.  

Gerber Vergil seperti yang dikutip Hadi Budiyono, 

mengatakan Penginjilan erat sekali dengan pertumbuhan gereja. 

Gereja yang tidak melaksanakan penginjilan adalah gereja yang mati 

dan tidak melaksanakan Amanat Agung. Gereja Perjanjian Baru 

memperlihatkan bahwa jemaat berkembang pesat lewat penginjilan, 

karena orang-orang beriman terpanggil dan diajar untuk 

memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.  

Hardi Budiyono juga mengutip pendapat Kraemer yang 

mengatakan  bahwa pengajaran di dalam jemaat haruslah memiliki 

visi penginjilan dan menjadikan semua orang beriman menjadi 

penginjil-penginjil dalam hidupnya. Dengan demikian, orang-orang 

percaya terus ditambahkan ke dalam gereja.  

c. Subyek Pendidikan Agama Kristen 
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Gereja adalah penanggung jawab pertama dari pelayanan 

Kristen. Subyek Pendidikan Agama Kristen adalah pihak-pihak yang 

bertanggung jawab mengajar Pendidikan Agama Kristen. Yang 

bertanggung jawab mengajar Pendidikan Agama Kristen  di sekolah 

adalah Guru Pendidikan Agama Kristen;  yang bertanggung jawab 

mengajar Pendidikan Agama Kristen di gereja adalah gembala 

jemaat/pendeta; sedangkan yang bertanggung jawab dalam mengajar 

Pendidikan Agama Kristen  di keluarga adalah orang tua. 

 

 

B. Pendidikan Agama Kristen Keluarga 

Mengacu pada salah satu subyek pendidikan Agama kristen adalah keluarga, 

makaPendidikan Agama Kristen (PAK) keluarga adalah Pendidikan Agama Kristen 

yang diajarkan dalam keluarga dimana yang bertanggung jawab dalam mengajarnya 

adalah orang tua. PAK Keluarga tergolong pada pendidikan non formal, karena tidak 

memiliki kurikulum yang baku seperti kurikulum PAK pada pendidikan formal. 

PAK Keluarga merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. 

Pengertian keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan nomer 1/1974 

Pasal 1 dikatakan bahwa: 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang 

wanita dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa.14 

 

Jadi keluarga adalah rumah tangga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 

yang syah, sehingga  dalam keluarga tersebut terjamin nilai –nilai luhur dari 

                                                           
14Weinata Sairin, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 208.  
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perkawinan yaitu terbinanya keluarga yang bahagia, meneruskan keturunan, 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebagai penerus pembangunan bangsa 

adalah sebagai hak dan kewajiban orang tua.  

Kedudukan dan fungsi suatu keluarga dalam kehidupanmanusiasangat 

primer dan fundamental.Keluarga padahakekatnya merupakan wadah 

pembentukanmasing-masinganggotanya, terutama anak-anak yang masih berada 

dalam bimbingan tanggungjawab orangtuanya.15 

Keluarga merupakanlingkungan yang terutama melakukan pembentukan 

sosial anak untuk menentukan tujuan seorang anak dan tempattumbuh kembang 

yang baik memberikan kasih sayang, rasa aman, keakraban, ramah anak harus 

tertanam dalam prinsip keluarga, karena didalam keluarga seorang anak menemukan 

arti dan fungsi anak ada dalam dunia.Anggota keluarga harus memahami, bahwa 

anggota keluarga berada pada tempat yang tepat dengan suasana kebersamaan 

membuat anak merasa betah dirumah.Ada dua hal penting yang harus dilakukan 

dalam keluarga agarkeluarga tersebut dapat bertumbuh secara rohani menuju kepada 

kedewasaan penuh, yaitu : kebaktian keluarga dan saat teduh.16   

Kebersamaan antar anggota keluarga sangat penting apalagi dengan hal yang 

menyenangkan sehingga tidak membuat suasana jenuh dan bosan dalam keluarga, 

persekutuan dalam keluarga untuk saling membangun dan memotivasi sangat perlu 

dilakukan, kebaktian sederhana dalam keluarga perlu dilakukan dengan menentukan 

waktu yang tepat, agar semua anggota keluarga dapat ikut serta.Keluarga yang 

                                                           
 

15Y. Bambang Mulyono, Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologis, 

Psikologis, Teologis, Dan Usaha Penanggulan. (Jakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 40. 

16Paulus Lilik Kristanto, Prinsip dan Praktik Pendidikan Agama Kristen(Yogyakarta: 

Andi Offset,  2008), hlm. 151 
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harmonis dan takut akan Allah adalah menjadi dambaan setiap anggota keluarga, 

Allah menghendaki umatnya hidup penuh kasih, agar mencerminkan kasih Kristus. 

Menurut Alkitab, Keluarga merupakanLembaga masyarakat yang paling 

kecil tetapipenting.Tuhan menciptakan kehidupan manusia untuk memenuhi bumi 

berasal dari keluarga Adam dan Hawa yang diperintahkan Allah membentuk suatu 

keluarga dengan perintah mentaati perintahNya, memenuhi bumi dan merawatnya 

serta keluarga yang pertama dibumi diperintahkan untuk bertambah banyak guna 

memenuhi bumi, dengan tujuan yang baik untuk kemuliaan Allah. 

Ketika Tuhan Yesus hadir di dunia,  Dia juga tinggal di sebuah keluarga 

yang takut akan Tuhan, memiliki orangtua yang bernama Yusuf dan Maria, 

mendapatkan pendidikan dengan baik oleh keluarga juga pendampingan untuk 

meningkatkan kerohanian. Selain itu  Tuhan Yesus juga mendapat pendidikan formal 

bahkan mengenal tradisi dalam budaya. sekarang ini Pendidikan  Agama Kristen  

dalam keluarga sangat penting karena tanpa pendidikan agama kristen yang cukup 

maka pertumbuhan rohani seorang anak akan mengalami karakter yang jauh dari 

Kristus. 

Keluarga adalah cerminan Kristus setiap orang akan memandang keluarga 

yang memberikan dampak bagi keluarga dan orang lain yang melihat, kerukunan, 

keharmonisan, keutuhan keluarga, memiliki kebersamaan, kebaktian bersama, 

memiliki waktu saat teduh, dan hidup mencerminkan karakter Kristus, agar menjadi 

terang dan garam bagi dunia. 

Dr.E.G. Homrighausen dan Dr.I.H. Enklaar,  mengatakan: 
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Pendidikan agama dalam keluarga merupakan dasar bagi seluruh pendidikan 

lainnya. Setiap keluarga harus mengajarkan dasar pendidikan yang benar, 

sejak usia anak-anak harus diajarkan pentingnya pendidikan Agama.17 

 

Ketika seorang anak memiliki etika tentang agama kebaikan yang diajarkan 

sangat penting, kepercayaan yang dipelajari sangat penting, dengan metode melatih 

membaca Firman Tuhan kepada setiap anak, menjelaskan arti Firman Tuhan 

mempunyai waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama untuk mengajarkan 

pentingnya pendidikan agama, dengan begitu anak akan terbiasa hidup seperti 

Kristus. Pendidikan agama berperan penting dasar utama, karena banyak pemimpin 

yang sekarang memimpin tidak takut akan Tuhan walaupun memiliki kepandaian 

dalam ilmu pendidikan, tetapi dasar keagamaan tidak menjadi pokok utama sehingga 

berani menyebabkan kesengsaraan orang lain. Nainggolan mengatakan: 

Ibadah, doa dan praktek iman di tengah keluarga merupakan alat PAK bagi 

anggota keluarga. Jika di tengah keluarga tidak terdapat doa, ibadah 

danpembacaan firman, sukarlah seseorang dari keluarga itumenjadi orang 

yang taat dan mengasihi Tuhan dalamhidupnya. Keluarga adalah gereja 

pertama bagi setiap orangpercaya.18 

 

Demikian juga dalam Ulangan 6:4-7 dikatakan bahwa  pengajaran iman 

dalam keluarga merupakan tanggung jawab orang tua. Pengajaran iman dalam 

keluarga dilakukan terus menerus, ketika duduk, ketika berjalan, ketika hidup 

bersama dalam keluarga dan ketika menghadapi berbagai persoalan hidup di tengah 

keluarga. Melalui orang tuanya  anak-anak pertama kali mengenal Allah. Di tengah 

keluarga anak akan melihat teladan orang tuanya bagaimana orang tuanya taat 

beribadah kepada Allah serta bagaimana mempraktekkannya dalam kehidupan 

sehari-hari itu akan tertanam dalam di hati anaknya. Ishak telah menyaksikan 

                                                           
17E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, Pendidikan Agama Kristen (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1996), hlm.130. 

18Nainggolan, Op. Cit., hlm. 42. 
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Abraham, bapaknya, bagaimana mentaati Allah dengan sungguh-sungguh, dan 

ketaatan seperti itulah yang tertanam di hati Ishak sampai ia dewasa.  

Pendidikan Agama KristenKeluarga merupakan strategi pendidikan iman 

yang ampuh bagi anak-anak dan seluruh keluarga. Kegagalan iman seseorang ketika 

ia sudah dewasa, banyak tergantung dari pola iman orang tua yang dilihatnya sejak 

ia masih kecil di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu dalam Efesus 6: 4 katakan : 

“jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu.” Firman Tuhan tersebut 

mengajarkan pentingnya orangtua memahami hati setiap anak dengan begitu akan 

menghindari kesalahan rasa sakit hati, demdam, kepada orangtua. 

Disatu sisi didikan yang keras apalagi sampai melakukan kekerasan phisik,   

bukanlah mendidik tetapi mematahkan semangat anak dan sikap memberontak 

kepada orang tua. Hal itu bisa berakibat  hubungan orangtua dengan anaknya 

semakin jauh. Oleh karena itu hal yang perlu disadari oleh orang tua adalah 

Orangtua bukan bos yang selalu memberikan perintah dan aturan serta melakukan 

kekerasan kepada anaknya, bukan untuk memuaskan egonya, karena Tuhan akan 

meminta pertanggungjawaban orangtua atas setiap tindakannya.Disamping itu 

orangtua penting untuk memegang janji dari kata-katanya, jika tidak,  anak-anak 

dalam keluarga berpendapat orangtua tidak konsisten dalam memegang janji dari apa 

yang telah di ucapkan maka anak merasa dibohongi sehingga bisa menyebabkan 

anak kurang percaya lagi terhadap orang tua.  

Selain itu, Orangtua penting untuk mengontrol perkembanganan anak  

(termasuk anak remajanya) dalam penggunaan teknologi informasi, sosial media, 

acara yang ada di televisi, sebab tidak semua membangun kedewasaan anak, 

sehingga orangtua penting untuk mengambil setiap keputusan yang benar dalam 

memberikan pendampingan terhadap anaknya tersebut.  
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1. Strategi Pendidikan Agama Kristen Keluarga 

 

 

Strategi  Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga menurut 

Nainggolan, adalah: 

Pertama, pendidikan lewat contoh dan keteladanan. PAK di tengah keluarga 

berhasil bukan saja lewat pengajaran  formal, melainkan lewat keteladanan 

orang tua. Keteladanan adalah merupakan pendidikan iman yang paling efektif 

sepanjang masa. Yesus berhasil dalam pengajarannya karena Ia sangat 

menekankan keteladanan bagi murid-murid-Nya. Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya, “ Ikutlah  AKu!” (Lukas 9:59) yang berarti murid-muridNya 

diminta juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. PAK dalam keluarga haruslah 

berbasiskan kepada keteladanan dari orang tua kepada anak-anaknya.  

Kedua, melibatkan seluruh kehidupan. Kurikulum PAK dalam Keluarga ialah 

seluruh kehidupan di tengah keluarga yang dialami dan dihadapi secara 

bersama-sama. Pengalaman manis dan pahit, sukacita dan dukacita, pergumulan 

dan tantangan hidup yang dihadapi keluarga merupakan kurikulum kehidupan 

yang berkaitan dengan iman. Anak-anaknya akan menyaksikan orang tuanya 

bagaimana mereka menghadapi semua pengalaman tersebut. Apakah mereka 

terus bergantung kepada Tuhan, apakah mereka menjauh dari Tuhan, apakah 

mereka selalu menghadirkan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup yang 

dialami, merupakan kurikulum pembinaan iman kepada anak-anak. Oleh karena 

itu, orang tua haruslah dapat menyusun kurikulum kehidupan yang baik dan 

selalu memperlihatkan hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai alat 

pendidikan iman bagi seluruh anggota keluarga. PAK dalam keluarga haruslah 
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dapat memperlihatkan baik dalam keadaan baik maupun susah, Tuhan terus 

dihadirkan sebagai Allah yang berotoritas di tengah keluarga. 

Ketiga, berjalan terus menerus. PAK dalam keluarga tidak pernah berhenti, 

tetapi berjalan terus sepanjang hayat di kandung badan. Tidak ada kurikulum 

yang baku bagi setiap keluarga, setiap keluarga memiliki kurikulum sendiri 

sesuai pengalamannya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu PAK dalam 

keluarga tidak pernah berhenti. Kehidupan itu sendirilah yang menjadi 

kurikulumnya dan harus dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. 

Setiap keluarga membutuhkan kehadiran Tuhan sepanjang hayat, menuntut 

ketaatan yang terus menerus, menuntut ibadah, doa dan ketaatan kepada Firman 

Allah terus menerus.  

Keempat, kurikulumnya adalah kehidupan. Tuhan menjadikan bahwa 

kurikulum iman dalam keluarga adalah seluruh kehidupan mulai dari seorang 

lahir hingga ia meninggal, lama berjalan, banyak yang dilihat, lama hidup, 

banyak yang dirasakan, itulah kurikulum kehidupan. Kehidupan umat Israel di 

padang gurun adalah merupakan kurikulum iman yang menjadi pelajaran bagi 

semua umat Tuhan. Seluruh kehidupan keluarga, adalah merupakan kurikulum 

iman yang berharga. Orang tua haruslah menyadari bahwa seluruh kehidupan 

yang dialami adalah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dan hari itu harus 

diperlihatkan dalam ketergantungan dan ketaatan kepada Allah.  

Kelima, pendidikan lewat ibadah, doa dan praktek iman. Ibadah, doa, dan 

praktek-praktek iman di tengah keluarga adalah merupakan alat PAK bagi 

anggota keluarga. Keluarga adalah gereja pertama bagi setiap orang percaya. 

Jika di tengah keluarga tidak terdapat doa, ibadah dan pembacaan firman, maka 

sukar seseorang dari keluarga itu menjadi orang yang taat dan mengasihi Tuhan 

dalam hidupnya. Banyak keluarga rajin beribadah dan berdoa di gereja, tetapi di 
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tangah-tengah keluarga sendiri tidak pernah dilaksanakan ibadah, doa, dan 

pembacaan firman, maka sulitlah anak-anaknya dapat mengenal Tuhan dengan 

baik. Praktek ibadah, doa, dan pembacaan firman adalah merupakan kurikulum 

PAK dalam keluarga yang sangat baik dan berguna. Orang-orang kristen tidak 

dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat bersumber dari lemahnya 

PAK dalam keluarga.  

   

2. Hambatan Pendidikan Agama Kristen Keluarga 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat orang tua menanamkan 

Pendidikan Agama Kristen  keluarga bagi anggota keluarganya, adalah:  

Pertama, kesibukanorang tua dan anak. Orang tua bekerja untuk mencari nafkah 

guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.  Demikian juga anak-anak sibuk 

untuk belajar dan bermain,  sehingga menyebabkan masing-masing anggota 

keluarga kurang ada waktu untuk duduk bersama, apalagi melakukan ibadah, 

pemahaman alkitab, serta berdoa bersama.  

Kedua, orang tuasering kali bersikap otokratis, dimana kekuasaan terletak pada 

orang tua dan anak harus mengikuti pendapat dan keinginan orang tua, sehingga 

membuat hubungan orang tua dan anakmerenggang.  

Ketiga, kurangnya pengertian orang tua yang kurang mengikuti perkembangan 

pikiran anak terlebih remaja, sehingga sering terjadi konflik antara orang tua 

dan anak 

Keempat, lemahnya kesadaran orang tua dalam memahamani Pendidikan 

Agama Kristen dan cenderung menyerahkan pengajaran Pendidikan Agama 

Kristen kepada guru sekolah minggu atau pendeta dan orang tua  menganggap 

kehidupan rohani cukup apabila semua anggota keluarga sudah ke gereja setiap 
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hari minggu, namun di hari hari lainnya orang tua lemah dalam memberikan 

teladan dalam menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus baik melalui 

pembacaan alkitab pribadi, saat teduh maupun mengadakan persekutuan doa 

bersama dalam keluarga, sehingga anak-anak juga malas dalam membaca 

alkitab secara pribadi.  

Kelima, orang tua kurang menghargai dan menghormati perbedaan pendapat 

dalam keluarga sehingga menyebabkan  komunikasi diantara anggota keluarga 

kurang harmonis dan anak lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-

temannya di luar rumah. 

Keenam, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, seperti  

handphone dan internet. Setiap anak hampir semua mempunyai handphone 

serta terbiasa menggunakan internet dalam mengerjakan tugas-tugas dari 

gurunya, sehingga menyebabkan mereka masing-masing sibuk dengan 

keasyikannya sendiri-sendiri, yang menyebabkan orang tua sulit menanamkan 

PAK keluarga demikian jugakomunikasi maupun kebersamaan di antara 

anggota keluarga menjadi kurang. 

 

 

C. Teknologi Informasi 

 

1. Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi (Information Technology) biasa disebut TI, IT atau 

Infotech,di era globalisasi saat ini sudah sedemikiancepat sehingga tanpa kita 

sadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupanmanusia. Tidak dapat 

dipungkiri teknologi informasi ujung tombak di era globalisasi yang kini 

melanda hampir di seluruh dunia, ada ungkapan “penggenggam informasi, 
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penguasa dunia”, karena informasi seseorang bisa mengetahui banyak hal, 

menganalisa pasar, mempelajari kemampuan baru, meningkatkan fisik dan 

mental, sampai memetik nilai-nilai kehidupan yang menentramkan hati.  

Pengertian informasi,  Ariesto Hadi Sutopo mengutippendapat McLeod 

yang mengatakan bahwa: 

Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi 

merupakan komoditas yang sangat penting bagi perusahaan, karena 

dengan adanya informasi akan membantu dalam operasi dan 

pengambilan keputusan sehari-hari.19 

 

Kriteria informasi yang baik dan menghasilkan informasi yang 

berkualitas tinggi, menurut Arieston adalahinformasi tersebut mempunyai 

kriteria: pertama, relevan;kedua,akurat;ketiga,tepat waktu; keempat,ringkas; 

kelima,jelas;keenam, dapat diukur; dan ketujuh,konsisten.20 

Arieston memberi penjelasan tentang kriteria informasi yang baik dan 

berkualitas tinggi sebagai berikut: 

Pertama, relevan. Informasi yang Relevan, berkaitan dengan sejauh mana 

informasi tersebut dapat membuat perbedaan untuk alternatif pengambilan 

keputusan,  

Kedua, akurat. Keakuratan informasi berkaitan dengan ketepatan dan keandalan 

informasi tersebut, sehingga informasi yang akurat, berarti bebas dari kesalahan 

dan tidak menyesatkan bagi pemakai informasi. 

                                                           
19Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan,  

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 90. 

 
20Ibid. 
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Ketiga, tepat waktu. Ketepatan waktu sebuah informasi sangat penting, karena 

informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan karena berhubungan 

dengan pengambilan keputusan atau kebijakan, 

Keempat, ringkas. Keringkasan sebuah informasi berarti informasi tersebut 

sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu detail, 

sehingga tidak membingungkan para pemakai informasi, 

Kelima, jelas. Informasi yang jelas menunjukkan kemampuan informasi 

tersebut sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu rinci, 

Keenam, dapat diukur, yaitu informasi yang dapat diukur akan menambah nilai 

informasi tersebut, 

Ketujuh, konsisten. Sebuah informasi berhubungan dengan kemampuan untuk 

dapat dibandingkan dengan informasi sejenis dari fungsi yang berbeda atau 

informasi yang sejenis dengan waktu yang berbeda.  

Dalam persaingan hidup yang semakin tinggi, maka tak heran bagi 

mereka yang ketinggalan informasi vital akan tertinggal dalam persaingan 

karena informasi memberikan kesempatan serta membuka peluang untuk 

menunjang kehidupan bagi para pencari kerja, pegawai pemerintah atau swasta, 

guru dan pengusaha.Dengan Teknologi informasi ini, orang-orang berburu 

informasi. Semakin cepat memanfaatkan teknologi informasi semakin kaya 

dengan pengetahuan.Berbagai definisi tentang teknologi informasi, seperti yang 

dikutip oleh Abdul Kadir, Pendapat Haag dan Keententang teknologi informasi 

mengatakan: ”Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu 



31 
 

 

andabekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yangberhubungan 

dengan pemrosesan informasi.”21 

Selanjutnya Abdul Kadir juga mengutip pendapat Martin  tentang 

teknologiinformasi, yang  mengatakan :  

Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yangdigunakan untukmemproses 

dan menyimpan informasi, melainkan jugamencakupteknologi 

komunikasi untuk mengirim informasi.22 

 

Demikian juga Abdul Kadir mengutip pendapat William dan Sawyer, tentang 

teknologi informasi, yang mengatakan bahwa: ”Teknologi informasi adalah 

teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer)  dengan jalurkomunikasi 

berkecepatan tinggi yang membawa data, suara danvideo.”23 

Dari definisi tersebut di atas, Abdul kadir mengambil kesimpulan,  yang 

disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan 

teknologi telekomunikasi.  

a. Teknologi Komputer 

Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan 

dengankomputer. Banyak peralatan berbasis komputer yang sekarang ini 

digunakan masyarakat, misalnya Personal data assistant (PDA), Global 

positioning System (GPS), mobile computer (deksnote, laptop), mobile 

phone (HP), translator dan sebagainya.  

                                                           
21Abdul kadir & Terra, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta: Andi offset, 

2003),hlm.2. 

 
22Ibid. 

 
23Ibid. 
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Kata komputer (bahasa Inggris: Computer) berasal dari bahasa 

latin Computare, yang berarti menghitung. Seiring dengan berkembang dan 

meluasnya bidang ilmu komputer, maka definisi komputer yang 

dikemukakan oleh beberapa ahlipun berkembang dan bervariasi.  

Hasyim Mulyono mengutip beberapa pendapat pakar dan peneliti 

tentang arti komputer, seperti pendapat Hamacher yang mengatakan 

bahwa:  

Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan 

dapatmenerima informasi input digital, kemudian memprosesnya 

sesuai progam yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan out 

putberupa informasi.24 

 

Hasyim juga mengutip arti komputer dari Blissmer yang 

mengatakan bahwa : 

 

Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan 

beberapa tugas yaitu menerima input,  memproses input tadi sesuai 

dengan intruksi yang diberikan, menyimpan perintah dan hasil 

pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk 

informasi.25 

 

Selain itu Hasyim Mulyono juga mengutip pendapat Fuori tentang 

arti komputer yang mengatakan bahwa”Komputer adalah suatu pemrosesan 

data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk 

perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan 

manusia.”26Hasim Mulyono menyimpulkan bahwa komputer adalah 

                                                           
24Hasyim Mulyono, Buku Pintar Komputer  (Jakarta: Kriya Pustaka, 2008 ), hlm. 1 

 
25Ibid. 

 
26Ibid. 



33 
 

 

seperangkat alat elektronik yang terdiri atas peralatan input, alat yang 

mengolah input dan peralatan output yang memberikan informasi, serta 

bekerja secara otomatis. 

Komputer sebagai mesin penghitung dan pengolah, menurut 

herwindo, memiliki tiga elemen yang saling berkaitan yaitu: Pertama, 

Perangkat keras (hardware), Kedua, Perangkat lunak (software), 

Ketiga, Pengguna (brainware).Perangkat keras (hardware), adalah segala 

peralatan yang berwujud fisik, contoh: Monitor, Keyboard, CPU.Perangkat 

lunak (software), adalah progam yang berisi instruksi/perintah yang 

dimengerti oleh komputer. Melalui software inilah kita bisa meminta 

komputer untung menghitung, menggambar, menghasilkan suara, dan lain 

sebagainya. Contoh software:  pengolah kata  Ms Word, Progam pengolah 

gambar Photo-shop dan corel draw. 

Komputer menerima input (masukan), memprosesnya dan 

mengeluarkan output (hasil) yang diinginkan pengguna. Input yang kita 

masukkan ke dalam computer adalah data, yakni fakta-fakta mentah yang 

dapat diolah computer menjadi informasi yang bermanfaat bagi 

pengguna.Pengguna (brainware), yaitu orang yang mengoperasikan 

komputer.Ketiga elemen di atas saling berkaitan dan harus sinergis agar 

komputer dapat melakukan tugasnya dengan baik.  

Dari uraian di atas,  Herwindo memberi kesimpulan: 

Pertama, komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk 

memproses data. Kedua, komputer dapat mengubah data 

menjadiinformasi yang dibutuhkan manusia. Ketiga, sistem 
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computer yanglengkap terdiri dari perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (Software), pengguna (brainware) dan data.27 

 

Penggolongan komputer menurut literatur terbaru yang dikutip 

oleh Hasyim Mulyono, dikatakan bahwa: ”komputer dapat digolongkan 

berdasarkan empat hal, yaitu:  pertama, data yang diolah, kedua, 

penggunaan, Ketiga,  bentuk & ukuranserta keempat, generasinya.”28 

Penggolongan  yang pertama, berdasarkan data yang diolah, 

komputer dibagi menjadi  : 

1) Komputer analog, digunakan untuk mengolah data kualitatif, 

bekerja secara kontinu dan paralel biasanya tidak memerlukan 

bahasa perantara. Contohnya Komputer yang digunakan untuk 

mengukur suhu, kecepatan suara dan voltase listrik 

2) Komputer digital, digunakan untuk mengolah data kuantitatif 

(huruf, angka, kombinasi huruf dan angka serta karakter khusus) 

biasanya memerlukan bahasa perantara. Salah satu contohnya 

adalah komputer PC. 

3) Komputer hybrid, kombinasi antara computer analog dan digital, 

contohnya facsimile.   

Penggolongan kedua berdasarkan Penggunaan, komputer dibagi :  

1) Komputer untuk tujuan khusus (General purpose computer), 

digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, 

                                                           
27Herwindo& Ali Akbar, Mengenal Sistem Komputer Masa Kini, (Bandung: Yrama 

Widya, 2005), hlm. 14.  

 
28Hasyim Mulyono, op.cit., hlm. 1. 
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pengolahan multimedia, pengolahan data base, dan pengolahan 

progam lainnya. 

2) Komputer untuk tujuan khusus (special purpose computer), 

digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi kerja saja, 

misalnya sebagai server, PC Router atau terminal dumb. 

Penggolongan ketiga berdasarkan generasi, komputer terbagi 

menjadi beberapa generasi sebagai berikut: 

     

1) Komputer generasi pertama (1946-1959) 

2) Komputer generasi kedua (1959-1964) 

3) Komputer generasi ketiga (1964-1979) 

4) Komputer generasi keempat (1979-sekarang) 

5) Komputer generasi kelima (Sekarang) 

Penggolongan berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer 

dibagi : 

a) Super computer.    

Jenis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Karena 

bentuk dan harganya relatif mahal, komputer ini jarang kita 

temui. Biasanya digunakan di universitas, pemerintah dan 

perusahaan besar. 

b) Mainframe computer                 

Jenis komputer yang digunakan pada lingkungan ketika 

pengguna memerlukan akses untuk menjalankan progam dan 



36 
 

 

memakai data secara bersama-sama. Biasanya komputer ini 

banyak digunakan sebagai servere-commerce yang melayani 

transaksi melalui internet. 

c) Mini computer     

 Komputer jenis ini lebih kecil dari computer mainframe, 

tetapi lebih besar dari jenis micro computer. Biasanya memiliki 

beberapa terminal. Komputer ini digunakan sebagai server 

jaringan komputer atau server internet. 

d) Warkstation computer    

 Komputer single–user (digunakan oleh satu orang) yang 

sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang 

membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan yang berat, 

misalnya pembuatan animasi komputer. 

e) Micro computer/Personal Computer (PC)    

Jenis komputer pribadi yang digunakan satu orang yang 

kinerjanya bergantung pada kebutuhan.Ada beberapa jenis 

komputer yang termasuk dalam golongan komputer pribadi 

(PC): 

a) Personal komputer desktop yaitu komputer pribadi yang wadah 

luarnya (casing) ditempatkan di atas meja, dilengkapi keybord 

dibagian depan dan layar monitor di atasnya.  Beberapa tipe 

komputer desktop tidak lagi menggunakan casing berbentuk 

kotak karena komponen-komponen komputer dipasang langsung 

di dalam kotak monitor. 
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b) Notebook atau komputer laptop, yaitu komputer jinjing ringan 

yang terdiri dari monitor, keyboard, hardisk, baterai dan adaptor  

AC yang dapat dicolokkan ke stop kontak listrik. Berat laptop 

berkisar antara 0,8 sampai 4 kg. 

c) Personal Digital Assistant (PDA) atau palmtop, yaitu komputer 

genggam yang dilengkapi fungsi–fungsi seperti perencana 

jadwal, buku alamat, dan daftar tugas serta mampu mengirim 

email atau fax. Tidak semua tugas komputer desktop maupun 

komputer laptop bisa dikerjakan oleh PDA. 

d) Ultra Mobile Personal Computer atau UMPC, yaitu komputer 

jinjing mengerjakan semua tugas komputer desktop maupun 

komputer laptop, namun ukurannya sekecil PDA. 

Teknologi Komputer dan komunikasi mengalami 

kemajuansehingga tercipta internet. Sistim komunikasi yang 

baikmemungkinkan komputer-komputer di berbagai tempat 

salingdihubungkan hingga membentuk jaringan interconnected. 

Pengertian Internet menurut Aminudin, adalah: 

Sebagai jaringan komputer yang mendunia, yaitu menghubungkan 

pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain diseluruh 

dunia,dimana di dalamnya terdapat berbagai sumberdaya informasi 

dari mulai yang statis hingga yang dinamis daninteraktif.29 

 

Internet merupakan jaringan komputer sedunia yang 

terhubungsatusama lain melalui kabel telpon, gelombang radio 

maupunsatelit. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang sangat 

                                                           
29Aminudin, Terampil Menggunakan Internet, (Bandung: Puri Delco, 2009), hlm.7. 
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luas danmemiliki aturan sendiri. Internet lebih 

merupakansekumpulanpuluhan ribu/juta jaringan komputer dengan 

terdapatbermacam-macam layanan yang dapat diakses secara langsung 

(online) maupunmerupakan bagian dari komponen pengguna perorangan.  

Menurut Aminudin, ada banyak  manfaat yang dapat diperoleh, 

apabila seseorang mempunyai akses ke internet yaitu : 

Pertama, Informasi kehidupan pribadi : Kesehatan, rekreasi, hobby, 

 pengembangan pribadi,rohani, sosial,Kedua, informasi 

untukkehidupan profesional/pekerja: sains, teknologi, 

perdagangan, saham,komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, 

asosiasi bisnis, berbagaiforum komunikasi,bahkan 

kontakjodoh.Ketiga,keanggotaan internet tidak mengenal 

batasnegara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain 

yang biasanyadapat menghambat pertukaranpikiran. Keempat, 

Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat 

demokratis sertamemiliki kode etik yang dihormati 

segenapanggotanya.Kelima, melalui kerjasama antar pribadi atau 

kelompok tanpa mengenal jarakdanwaktu, dapat lebih 

meningkatkan kualitassumberdayamanusia.30 

 

Salah satu manfaat besar Internet dalam pembentukan sumber daya 

manusia, Syamsuwal Qomar mengutip pendapat Rony Satria Wahono yang 

mengatakan: 

Internet bermanfaat bagi pembentukan sumber daya manusia 

generasimuda kita yaitu : pertama, membuka mata dan wawasan ke 

dunia luas. Kedua, membentuk generasi yang kreatif, produktif dan 

mandiri.Ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan tanpa 

batas.Keempat,membantu mempermudahkegiatan belajar mengajar 

di sekolah dengan berbagai otomasi dan sistim informasi.31 

 

Hal-hal yang bisa dilakukan melalui internet, pertama, layanan e-

mail, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna internet mengirim dan 

                                                           
30Ibid., hlm. 15-16. 

 
31Syamsuwal Qomar, Internet Masuk Sekolah Desa  (Bandung : Cipta Dea Pustaka, 

2009), hlm.15-16 
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menerima pesan dalam bentuk surat elektronik  atau merupakan  sarana 

kirim mengirim surat melalui jalur internet.Kedua, layanan Internet Relay 

Chat (IRC) atau Chatting, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna 

berkomunikasi secara langsung dengan pengguna internet lainnya.Ketiga, 

layanan World Wide Web (WWW) yaitu layanan yang memungkinkan 

pengguna menjelajahi internet guna memperoleh data atau informasi 

tertentu.Keempat, Layanan Search Engine atau mesin pencari, yaitu 

layanan pencarian file atau informasi tertentu di internet secara 

cepat.Kelima, VoIP (layanan komunikasi suara), Keenam, Weblog (layanan 

penulisan buku harian atau catatan pribadi di internet). Layanan internet 

masih akan terus berkembang dan bertambah sesuai dengan kemajuan 

teknologi yang menyertainya.   

b. Teknologi Komunikasi  

Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan 

komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi ini adalah 

telepon, radio dan televisi. Teknologi komunikasi terbagi  atas dua unsur 

divisi utamayaitu: 

1) Radio dan televisi yang terutama digunakan untuk siaran audio 

danvideo, namun kini juga digunakan untukmengkomunikasikan 

datakomputer misalnya melaui sambungan satelit. 

2) Jaringan telepon, semula ditujukan untuk komunikasi 

suaranamunkini digunakan juga untuk mengirim data komputer, 

teks misalnya facsimile. 

3) Handphonemerupakan sebuah perangkat 

telekomunikasielektronikyang mempunyai kemampuan dasar 
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secara konvensional yang mudah dibawadan tidak perlu 

disambungkan dengan jaringan telepon yang 

menggunakankabel. Handphonetelah menjadi peralatan 

komunikasi yang sangat pentingdan mudah, baik piranti 

kerasnya (hardware) berupa pesawat teleponmaupun 

piranti lunak (software)berupa chip dan pulsa.Dengan cepatnya 

perkembangan teknologi komunikasi,telepongenggam 

(handphone) telah memilki berbagai fungsiyaitu:  

a) selain untuk menerimatelepon atau sms (pesan singkat), 

handphonejuga bisa berfungsi sebagai alat memotret, 

merekam segala aktivitas, sebagai sarana informasi bahkan 

b) handphonetersebut bisa digunakan untuk menjelajahi dunia 

internet tergantung feature handphone tersebut.  

c) Sebagai alat komunikasi, handphone memberikan manfaat 

bagi penggunanya untuk melakukan komunikasi jarakjauh, 

handphonetersebut juga bisa digunakan sebagai hiburan 

seperti game, Mp3, mendengarkan radio, menonton televisi  

Namun di samping alat komunikasi handphone memberikan 

manfaat, handphonejuga mempunyai aspek yang merugikan bagi 

kehidupan manusia.Apabila dicermati handphone bukan lagi alat 

komunikasi yang dimiliki oleh orang tua dan orang dewasa saja akan 

tetapi handphone tersebut sudah menjelajahi di kalangan anak-anak 

khususnya anak–anak remaja.  
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Tidak jarang dijumpai anak remaja  ngobrol dan berbincang, 

face book, dengan menggunakan handphone sampai bermenit-menit 

bahkan sampai berjam-jam, salah satu sebabnya dikarenakan biaya 

menelpon cukup murah yang ditawarkan oleh operator telepon dan 

hal tersebut bisa saja akan mengganggu aktivitas belajar anak-anak 

remaja, menjadi malas, asyik dengan handphone membuat egois, 

kurang komunikasi dengan orang lain. 

Tidak jarang juga anak remaja menggunakan handphone 

untuk menyimpan gambar-gambar porno yang sebetulnya belum 

boleh untuk dilihat apalagi disimpan karena menimbulkan akibat 

negatif bagi anak remaja.   

 

D. Anak Remaja dan Perkembangannya 

1. Pengertian Remaja 

Penulis perlu memaparkan tentang pengertian remaja sehingga 

dapat dipahami lebih mendalam. Mohammad Ali mengatakan:   

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari 

bahasa latin adolescere yang artinya “ tumbuh atau tumbuh untuk

 mencapai kematangan.”Perkembangan lebih lanjut, 

istilahadolescence sesungguhnyamemiliki arti yang luas, 

mencakupkematangan mental, emosional, sosial dan fisik.32 

 

Pandangan ini mendukung pendapat Piaget yang mengatakan bahwa 

secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimanaindividu menjadi terintegrasi 

ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa 

dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, 

                                                           
32Mohammad Ali&Mohammad Asrori,  Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta 

Didik,  (Jakarta:  Bumi Akasara, 2004), hlm. 9. 
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atau paling tidak sejajar. Masa adolescence dimulai sesudah tercapainya 

kematangan seksual secara biologis atau masa perkembangan sesudah masa 

pubertas. 

Remaja, juga sering disebut dengan istilah  “Puber”. Istilah 

“Puber”berasal dari bahasa latin yaitu“Pubertas”.Pubertasmengandung arti 

kelaki-lakian, menunjukkan kedewasaanyang dilandasi oleh sifat dan tanda-

tanda  kelaki-lakian yang menandakan kematangan fisik. Masa Pubertas 

meliputi masa peralihan dari masa anak sampai tercapainya kematangan fisik, 

yakni dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Pada masa ini terutama 

terlihatperubahan–perubahan jasmaniah berkaitan dengan proses kematangan 

jenis kelamin.33 

Sifat-sifat fase ini adalah: pertama, tidak mau diperlakukan sebagai 

anak lagi; kedua, mulai sadar akan dirinya sendiri; ketiga, pemberani; keempat, 

dinamis; kelima, berbicara dan berbuat serba keras; keenam, gemar mengusik 

dan bertengkar; ketujuh, Ingin selalu dikagumi; kedelapan, mulai melakukan 

sosialisasi eksploratif; kesembilan, ingin mendapatkan penghargaan. 

Sedangkan ciri-ciri kebanyakan pada masa ini adalah perubahan 

jasmani, oleh karena adanya pertumbuhan kelenjar-kelenjar baru, sehingga bagi 

anakputri perkembangan itu menuju ke arah keibuan dan bagi anak putra 

mengarah kebapakan.Ciri-ciri pada fase inipun didasarkan atas adanya 

pertumbuhan alat-alat kelamin, baik yang tampak di luar maupun yang ada di 

dalam tubuhnya. Dengan tercapainya kesempurnaan pertumbuhan jasmani ini, 

maka siaplah mereka memasuki dunia baru, yaitu dunia dewasa, dunia lain jenis 

yaitu dunia perkawinan maupun dunia yang lebih luas yaitu dunia masyarakat.   

                                                           
33Agus Sujanto,  Psikologi Perkembangan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988), hlm. 238-239. 
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Menurut Agus Suyanto, Fase perkembangan masa pubertas sesuai 

perubahan yang dialaminya pada masa-masa tersebut dapat dibedakan menjadi 

sebagai berikut: 

a. Masa prepubertas: 

Bagi anak wanita 12 – 13 tahun 

Bagi anak laki- laki 13 – 14 tahun 

b. Masa Pubertas : 

Bagi anak Wanita 13 -  18 tahun 

Bagi anak laki-laki 14 – 18 tahun 

c. Masa Adolescence: 

Bagi anak-anak wanita  18 – 21 tahun 

Bagi anak laki – laki  19 – 23 tahun. 

Kedua istilah  pubertas dan adolescence itu dalam pemakaian  

cenderung diartikan sama, hal ini untuk menghindarkan kesalah pahaman. Hal 

ini disebabkan sulitnya membedakan proses psikis pada masa pubertas dan 

proses psikis pada masa adolescence.  

Dalam pembahasan ini penulis akan memakai istilah remaja. Pengertian 

masa remaja merupakan taraf perkembangan dalam kehidupanmanusia, dimana 

seseorang sudah tidak dapat disebut anak kecil lagi, tetapi juga belum dapat 

disebut orang dewasa. Taraf perkembangan ini pada umumnya disebut masa 

panca roba atau masa peralihan darimasa anak-anak menuju masa dewasa.  

Penentuan batas-batas umurmasa remaja memang sulit untuk ditetapkan 

secara pasti, mengingat bervariasinya patokan proses perkembangan yang 

diharapkan tercapai pada masa ini. Namun demikian umumnya, masa remaja ini 
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berlangsung dari sekitar umur 12 tahun sampai 21 atau 22 tahun, yang 

merupakan masa peralihan atau transisi antara masa anak dan masa dewasa. 

Masa ini biasanya dirasakan sebagai masa yang sulit, baik bagi remaja itu 

sendiri maupun bagi lingkungannya. 

2. Karakteristik Remaja 

Karakteristik berasal dari kata dasar karakter. Menurut kamus 

umum bahasa Indonesia. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, ahklak, 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; 

watak. Berkarakter artinya mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; 

watak.34 

Menurut beberapa kamus kamus Bahasa Inggris:  

1. Karakter adalah suatu kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang 

membedakan dirinya dengan  orang lain. 

2. Karakter adalah kualitas moral/mental seseorang yang menunjukan 

identitasnya. 

3. Karakter juga digunakan untuk menunjukan orang macam apa 

bagaimana dia. 

Karakter menurut Sigmund Freud adalah“Charakter is a striving system 

which underly behaviour.” Terjemahannya “ karakter adalah sistem yang 

bekerja keras mendasari kelakuan atau tindak tanduk). Menurut Sigmund Freud, 

karakter diartikan sebagai kumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu sistem 

                                                           
34W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai 

Pustaka,1926), hlm. 669 
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daya dorong (dayajuang) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang 

akan ditampilkan secara mantap.35 

Karakter adalah nilai- nilai yang unik baik yang terpatri dalam diri 

maupun terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koherenmemancar 

dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang 

atau sekelompok orang.36 

Seseorang yang  berkarakter menurut teori pendidikan adalah 

apabila seseorang memiliki potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik 

yang teraktualisasi dalam kehidupanya. Adapun menurut teori sosial, 

seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin 

hubungan intrapersonal dan interpersonal dalam kehidupan  

bermasyarakat. 

J. Robert Clinton juga menegaskan bahwa karakter merupakan 

satu hal penting yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. J. 

Robert Clinton berkata : 

A godly leader is a person with God-given capacity and God-given 

responsibility to influence specific groups of God’s people toward 

His purposes for the group. Character is foundational if a leader is 

to influence people for God’s purpose.37 

Terjemahannya “Kepemimpinan yang saleh adalah seorang pribadi  dengan 

kapasitas yang diberikan anugerah oleh Tuhan dan Tuhan memberikan 

tanggung jawab untuk memberikan pengaruh khusus dalam lingkup kelompok 

                                                           
 
35Zainal Aqib, Pendidikan Karakter (Bandung: YRAMA WIDYA, 2011),  hlm. 30 

 
36Tri Sukitman, Bimbingan Konseling Berbasis Pendidikan Karakter (Yogayakarta, 

DIVA Press, 2015), hlm. 63 

 
37J. Robert Clinton, op.cit., hlm. 74. 
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umat Tuhan untuk mengarahkan kepada tujuan –Nya. Karakter adalah dasar 

dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang untuk tujuan Allah.” 

Sedangkan, Os Guinness menjelaskan bahwa karakter adalah 

siapa kita pada saat seseorang tidak melihat kita.  Karakter itu sendiri 

akan menentukan perilaku seseorang. Os Guinness berkata,  

Character was the deep selfhood, the essential stuff a person is 

made of, the core reality in which thoughts, words, decisions, 

behavior, and relationships are rooted. As such, character 

determined behavior just as behavior demonstrated character. 

Character was who we are when no one sees us-but God.38 

Terjemahannya “Karakter adalah kepribadian dalam seseorang yang penting 

yang membuat inti dari kenyataan yang dipikirkan, perkataan, keputusan, sikap 

hidup dan hubungan adalah akar setiap karakter. Sikap tingkah laku hanya 

sebagai demontrasi karakter. Karakter adalah siapakita ketika tidak ada yang 

memperhatikan kita kecuali Tuhan. “ 

Finzel menjelaskan bahwa kata ‘karakter’ yang berasal dari 

bahasa Latin berarti suatu tanda yang membedakan kualitas.39 Sedangkan 

Joseph M. Stowell memberikan pengertian  mengenai karakter adalah : 

Character is about what and who I am at the very core of my 

being… it is character that will be transferred to others and be 

used of God to transform lives… the biblical perspective on 

effectiveness in leadership consistently regards character as the 

essential prerequisite.40 

Terjemahannya “Karakter adalah tentang apa dan siapa saya saat saya memulai. 

Ini adalah karakter dimana akan disalurkan ke orang lain, dan berguna untuk 

                                                           
38Os Guinnes. Time for Truth (Michigan: Baker Books Inc. 200), hlm. 46. 

 
39Hans Finzel, op.cit., hlm. 35.  

 
40Joseph M Stowell. Shepherding the Church (Chicago: Moody Press, 1997),  hlm. 148. 
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Allah mengubah hidup sesuai perspektif Allah atas efektifitas kepemimpinan 

terus menerus . menghormati karakter sebagai prasyarat penting” 

Joseph M. Stowell menjelaskan bahwa karakter berbicara 

tentangsiapa seseorang dari keberadaannya yang paling dalam. Karakter 

tersebut juga bisa ditransfer kepada orang lain, dan dapat digunakan 

Allah untuk mengubah hidup seseorang.  Stowel yakin bahwa karakter 

bisa menolong seseorang untuk tetap dalam posisi kepemimpinan. Joseph 

M. Stowell berkata,  

We must remember that even if credentials get you in the front 

door, character is what will keep you there. People quickly forget 

credentials because the ongoing impact on their lives is at the 

level of their experience of our character… character-either good 

or bad- impact the life and legacy of the church.41 

 

Terjemahannya “ Dalam menjalankan tugas, duta besar 

harusmenyerahkan surat kepercayaan diplomatik.  Surat kepercayaan itu 

yang akan menjaga anda di sana. Karakter adalah surat kepercayaan yang 

kamu pegang. Di dalam hidupnya ada  pengalamannya yang akan 

membentuk karakternya. Karakter bukanlah baik atau buruk dampak 

hidup dan warisan dari gereja.” 

Joseph M. Stowel yakin bahwa karakter yang baik akan membuat 

seseorang tetap dalam kepemimpinan. Karakter juga akan memberikan 

dampak terhadap kehidupan dan warisan dari gereja. Sementara itu, 

                                                           
41Ibid., hlm. 151. 
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Charles R. Swindoll mengatakan bahwa karakter dapat berkembang 

ketika diberikan kebebasan, dukungan serta pengambilan sebuah resiko.42 

Proses perkembangan karakter  pada seseorang dipengaruhi oleh 

banyak faktor khas yang ada pada orang yang bersangkutan, faktor khas 

itu adalah  faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) dimana 

orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Faktor bawaan bisa 

dikatakan berada diluar jangkauan masyarakat dan individu untuk 

mempengaruhi, sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang 

berada pada jangkauan masyarakat dan individu, sehingga usaha 

pengembangan atau pendidikan karakter seseorang dapat dilakukan oleh 

masyarakat atau individu sebagai bagian dari lingkungan melalui 

rekayasa faktor lingkungan.Perkembangan dan pembentukan karakter 

memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi 

melalui proses pembelajaran, pelatihan, penguatan, dan pembiasaan terus 

menerus dalam jangka panjang, serta harus dibarengi dengan nilai-nilai 

luhur.43 

Dewasa ini, seorang Kristen yang memiliki karakter yang baik 

sulit ditemukan.Ajith Fernando menyatakan keprihatinannya mengenai 

karakter yang diwujudkan dalam perilaku, dengan berkata: 

Ifear that the behavior of the present generation of Christian 

leaders is such that we are going to give the next generation very 

poor example of godliness. If we do not arrest this trend, we could 

be responsible for an out-break of cynicism in the younger 

generation, where doctrines are not honored anymore because 

                                                           
42Charles R. Swindol.The Quest for Character (Oregon: Multnomah Press, 1987), hlm. 

97.  
43Kementrian Pendidikan Nasional, Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun 

Anggaran 2010 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010), hlm. 98. 
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leaders of the earlier generation did not adorn the doctrine with 

holy lives.44 

  

Terjemahannya:  Saya takut akan sikap hidup kepemimpinan Kristen 

generasi saat ini sebab setiap apa yang kita berikan pada generasi berikut 

adalah sangat murni, contoh: ke Illahian tentang Allah. Jika kita tidak 

menampilkan kecenderungan kita dapat bertanggung jawab,  ini akan 

membuat sikap sinis  generasi muda dimana doktrin tidak dihormati lagi 

dimanapun dan oleh siapapun, sebab pemimpin dari awal generasi tidak 

mengindahkan doktrin dengan hidup kudus. 

Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, and Gordon J. Curphy, 

mengatakan bahwa tanpa karakter yang baik, seorang Kristen akan 

menghadapi kegagalan. Banyak orang yang menghadapi kegagalan 

bukan dikarenakan mereka tidak memiliki keahlian atau kepandaian, 

tetapi karena mereka tidak memiliki karakter yang baik.  Richard L. 

Hughes, Robert C Ginnett, Gordon J. Curphy  berkata: 

In some cases these individuals may not possess the intelligence 

or experience needed to be successful; in others they possess 

these assets but still fail. Usually these leaders fail because they 

have been promoted to position where they can no longer rely on 

their on talents to get everything done, but must instead motivate 

others. These leaders generally lack the ability to form cohesive, 

goal-oriented teams, and this deficit is usually the result of one or 

more dark-side personality traits. Dark-side personality traits are 

irritating or counterproductive behavioral tendencies which 

interfere with a leader’s ability to form cohesive teams and cause 

followers to exert less effort towards goal accomplishment.45 

 

                                                           
 
44Fernando, Ajith, Jesus Driven Ministry (Illinois: Crossway Books, 2002), hlm. 36.  

 
45Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett and Gordon J. Curphy. Leadership, Enhancing 

the  Lesson of Experience (Chicago: Times Mirror Higher Education Group, 1996), hlm. 184. 
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Terjemahannya : Dalam beberapa kasus pribadi (Sisi hitam kepribadian)  

mungkin tidak memiliki pengaruh kepandaian atau pengalaman yang diinginkan 

untuk sukses. Dalam kejadian lain sisi hitam kepribadian mempengaruhi.  Sisi 

hitam kepribadian  tetap salah. Biasanya pemimpin ini salah disebabkan mereka 

mempromosikan posisi dimana mereka tidak dapat dengan nyata membuktikan 

kemampuan yang dapat dilakukannya, tetapi tetap memotivasi orang lain. 

Pemimpin ini biasanya gagal dalam kemampuan untuk membentuk kesatuan, 

target, orientasi team dan kerugian ini adalah biasanya menghasilkan satu atau 

lebih sisi hitam kepribadian. Sisi hitam kepribadian membuahkan  sikap  kontra 

produktif  apabila sikap hidup tersebut bercampur dengan gaya kemampuan 

kepemimpinan untuk membentuk kesatuan team, dan memilih pengikut maupun 

memenuhi tujuan yang ditentukan. 

Satu hal yang perlu disadari adalah bahwa Allah rindu untuk 

mengubah karakter seseorang. Allah mau supaya setiap orang berubah 

dan bertumbuh menyerupai Kristus. Ken Blanchard, Bill Hybels dan  

Phil Hodges, menyimpulkan pengajaran Yesus mengenai perubahan 

karakter dengan berkata, “Jesus is interested in us becoming different, 

not just in our acting differently.”46Terjemahannya: Yesus tertarik kita 

menjadi berbeda, tidak hanya tindakan yang berbeda. 

Dalam  Alkitab, ada banyak nats  yang berbicara mengenai 

karakter, seperti Kolose 3:12 mengatakan, ”Karena itu, sebagai orang-

orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 

kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran.” 

Sementara dalam Markus 10: 43-44 dikatakan, “Tidaklah demikian di 

                                                           
46Ken Blanchard, op.cit., hlm. 40. 
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antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah 

ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di 

antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.”Melalui 

kedua nats tersebut di atas, ditemukan enam karakter yang hendaknya 

dipunyai setiap orang kristen yaitu belaskasihan, kemurahan, kerendahan 

hati, kelemahlembutan, kesabaran, dan karakter hamba. Sementara itu 

dalam I Timotius 3:1-9 ada empat karakter lain yang harus juga 

diupayakan yaitu :  dapat menahan diri, bijaksana, lemahlembut, dan 

jujur. 

Sementara itu, Hans Finzel mendaftarkan delapan karakter yang 

dibutuhkan seseorang yaitu, (1) kesucian hati, pikiran dan perbuatan, (2) 

berhati seorang hamba, (3) Tekun,  (4) dapat dipercaya, (5) menepati 

janji dan menjaga rahasia, (6) bersahabat, (7) pendoa syafaat (8) 

bergairah untuk Kristus.47 

Karakter lain yang dibutuhkan seorang Kristen adalah ketabahan, 

ketekunan dan semangat juang. William Cutts, seorang missionaris yang 

melayani di Irian Jaya menunjukkan kualitas karakter tersebut, seperti 

yang digambarkan King, pimpinan dari  Christian and Mission Alliance 

dengan berkata: 

 

 

Orang ini yang berjalan kepodium dengan bertumpu pada  

 tongkat-tongkat penyangga, mempunyai semua alasan untuk  

 tidak kembali ke ladang pelayanannya. Tetapi ia tetap akan  

                                                           
47Hans Finzel. Empowered Leaders (Tennessee: Word Publishing, 1998), hlm. 37. 
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 kembali, tanpa mempedulikan hal-hal yang lain, karena ia  

 mempercayai Tuhannya.48 

 

Karakter yang lain yang dibutuhkan seorang Kristen adalah 

kerendahan hati. Lorin Woolfe menjelaskan bahwa,  

Great leaders have the ability to be humble in failure and error, if 

not as a matter of habit, at least some of the time. Ironically, this 

ability, rather than destroying their image, credibility and power 

often strengthens them.49 

Terjemahannya : Pemimpin hebat memiliki kemampuan untuk menjadi rendah 

hati dalam salah dan kesalahan. Ini bukanlah sebuah kebiasaan.  Ironis, satu kali 

meninggalkan kerendahan hati, hal ini akan menghancurkan gambaran 

kredibilitas dan kemampuan untuk memimpin mereka. 

 Lebih lanjut Lorin Woolfe mengatakan bahwa kepedulian 

terhadap orang lain merupakan karakter yang dibutuhkan seorang 

Kristen. Karakter tersebut bukan hanya memiliki keabsahan secara 

Alkitabiah namun juga diperlukan dalam zaman modern ini. Dia juga 

menambahkan bahwa integritas dan kejujuran merupakan karakter yang 

senantiasa dirindukan bagi seorang Kristen. Lorin Woolfe berkata, 

”Action that back up the words and words that are congruent with the 

actions. People of integrity and honesty. People we can trust. That’s 

what we look for in our leaders.”50 

                                                           
 
48William A. CuttsYang Lemah di Tanah Moni (Bandung: Kalam Hidup, 1997), hlm. 

115. 

 
49Lorin Woolfe. The Bible on Leadership (New York: AMACOM, 2002), hlm. 77.  

 
50 Ibid., hlm. 64. 
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Terjemahannya: Tindakan yang mendukung perkataan dan perkataan yang 

seimbang dengan tindakan. Dalam kepemimpinan kita perlu integritas dan 

kesabaran sehingga membuat kepemimpinan  kita  dapat di percaya. 

Berhubungan dengan integritas, Joseph L. Badaracco berkata, 

 

”Integrity lies at the very heart of understanding what leadershipis. The 

word integrity suggests wholeness and coherence. It also suggests 

rightness, a sense of moral soundness.”51 

 

Terjemahannya: Integritas yang palsu sangat susah untuk diterima.  Apa itu 

kepemimpinan? Kepemimpinan menyuguhkan keseluruhan integritas, 

kebenaran dan moral yang sehat.  

Integritas merupakan jantung kehidupan Kristen. Kata integritas 

memberi pengertian yang utuh, dan menyeluruh, kebenaran dan moral yang 

baik. Sementara itu, Warren Wiersbe juga menekankan pentingnya integritas 

dengan berkata, “A true servant is concerned about integrity, both his personal 

integrity and the integrity of his message.”52 Terjemahannya : Pelayan yang 

sesungguhnya adalah pelayan yang sungguh-sungguh memperhatikan tentang 

integritas. Integritas itu terdiri dari integritas kepribadiannya  dan integritas 

yang disampaikan. 

Ada beberapa definisi yang diuraikan dalam pembahasan ini, 

yang dapat memperkaya pengertian mengenai integritas. John C. 

Maxwell mengatakan bahwa integritas adalah dapat dipercaya, karakter 

                                                           
 
51 Badaracco, op.cit., hlm. 98.  

 
52Wiersbe, op.cit., hlm. 57. 
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yang utuh serta konsistensi perkataan dan tindakan.53 Sementara  J. 

Robert Clinton mengatakan bahwa integritas merupakan jantung 

karakter, keutuhan diri sendiri.54 

Di sisi lain, Bill Thrall, Ken McElrath, Bruce McNicol 

menjelaskan pengertian intgritas dalam konsep Ibrani. Mereka juga 

mengatakan bahwa integritas selalu untuk kebaikan bagi orang yang 

dipengaruhi oleh pemimpin. Bill Thrall berkata:  

Integrity is an uncompromising adherence to truth. The Hebrew 

concept of integrity includes straightness, as opposed to 

crookedness. This meaning has carried forward to our day. 

Crooked people lack integrity. Stealing from an employer makes 

you a crook… integrity must be pursued as a heart quality that 

enables us to be love-givers and truth-tellers among those we 

influence. Our integrity is always for the benefit of those we 

influence.55 

Terjemahannya : Integritas tidak kompromi tentang kebenaran. Konsep ibrani 

tentang integritas, integritas itu sangat lurus sebagai lawan bengkok, ini 

memiliki arti membawa masa depan kita. Orang yang bengkok gagal integritas. 

Mencuri dari majikannya, membuat engkau bengkok integritasnya. Integritas 

merupakan kualitas hati yang memampukan kita untuk mencintai si pemberi 

kebenaran dan kebenaran. Termasuk integritras adalah kita tidak senantiasa 

mengejar untung tetapi  merelakan keuntungan walau itu bagian kita. 

Aubrey C. Daniels juga menjelaskan betapa pentingnya sebuah 

integritas. Daniels mengatakan bahwa jika seseorang ingin meraih 

kepercayaan dari orang lain, dia harus memiliki integritas. Tanpa 

                                                           
53Maxwell, op.cit., hlm. 23. 

 
54Clinton, op.cit., hlm. 58. 

 
55Bill Thrall, Ken McElrath, Bruce McNicol. Beyond Your Best. Develop Your 

Relationship,  Fulfill Your  Destiny (San Francisco: Jossey-Bass, 2003), hlm. 74.  
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integritas, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan. Aubrey C. 

Daniels berkata: 

To be trust all you have to do is what you say you are going to do. 

Once trust established, people will give you the benefit of the 

doubt if you make a mistake. If you are not trusted, they will not 

believe you even when you tell the truth.56 

Terjemahannya: Kepercayaan atas  semua yang kamu lakukan dan apa yang 

kamu katakan adalah penting untuk dikerjakan. Satu kali menciderai 

kepercayaan, orang tidak akan memberikan kamu kepercayaan lagi dan 

menimbulkan masalah jika engkau membuat kesalahan itu. Jika engkau tidak 

dapat dipercaya, mereka tidak mempercayai kamu lagi bahkan ketika kamu 

mengatakan yang benar sekalipun.  

Lebih jauh John C. Maxwell menjelaskan tujuh alasan mengapa 

integritas sangat penting, yaitu; pertama, integritas membangun 

kepercayaan, kedua, Integritas memberikan nilai pengaruh yang sangat 

tinggi, ketiga, Integritas memfasilitasi standard yang tinggi, keempat,  

Integritas menghasilkan reputasi yang solid, kelima,integritas berarti 

lebih dahulu hidup dalam diri pemimpin sebelum memimpin orang lain, 

keenam, Integritas menolong orang yang lemah menjadi kredibel, bukan 

hanya orang pintar saja, ketujuh,  Integritas merupakan sesuatu yang sulit 

dimenangkan.57 

Optimisme juga merupakan karakter dari seorang Kristen. J. 

Oswald Sanders berkata,  

                                                           
 
56Aubrey C. Daniels.Bringing Out the Best in People (Singapore: McGraw-Hill 

International, Ltd. 1994), hlm. 41. 

 
57Maxwell, op.cit., hlm. 38. 
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A pessimist never makes an inspiring leader. Hope and optimism 

are essential qualities for the servant of God as he battles with the 

powers of darkness for the souls of man. God’s servant would be 

optimistic until His full objective is attained.58 

Terjemahannya : Seorang yang pesimis tidak akan membuat sesuatu yang 

menakjubkan. Berharap dan optimis adalah kualitas yang penting untuk 

melayani Allah  sebagaimana Ia berperang terhadap kuasa kegelapan jiwa 

manusia. Pelayan Tuhan hendaknya optimis sampai semuanya selesai. Sanders 

menambahkan bahwa seorang yang pesimis tidak akan pernah menjadikan 

pemimpin yang mampu memberikan inspirasi. Hanya pemimpin yang optimis 

yang mampu meraih tujuannya. 

Karakter lain yang dibutuhkan seorang Kristen adalah stabilitas 

emosi.Seorang pemimpin yang baik harus mampu mengendalikan emosinya. 

Edwin A. Locke berkata:  

Emotional stability is especially important when a leader is 

resolving interpersonal conflicts… a top executive whose 

emotions impulsively erupt do not elicit the degree of trust and 

team work that is elicited by the executive who retains emotional 

control.59 

Terjemahannya: kestabilan Emosi adalah sangat penting ketika pemimpin 

menyelesaikan konflik pribadi. Pemimpin tertinggi yang meletup-letup 

emosinya, mengikis tingkat kepercayaan dan team kerja, Itulah sebabnya 

pemimpin harus bisa mengendalikan emosi. 

Ada dua lagi karakter yang dibutuhkan seorang Kristen yaitu 

kejujuran dan ketulusan. Bryant L. Myers berkata, 

We must be reliable and honest, demonstrating the fruit of the 

spirit. We must believe in the transformative power of good 

                                                           
58Sanders, op.cit., hlm. 29. 

 
59Edwin A. Locke, op.cit., hlm. 28.  

 



57 
 

 

relationships and seek to become friends with those we serve. We 

must be transparent, ever willing to speak of our strengths and 

our weakness, always bearing witness to God as the source of our 

strengths.60 

Terjemahannya : Kita harus menunjukkan dapat diandalkan dan lemah 

lembut.sebagai buah roh kita.  Kita harus percaya akan kekuatan yang 

mengubahkan dari hubungan baik dan pertemanan dengan orang yang kita 

layani. Kita harus menjadi terbuka atas setiap kekuatan dan kelemahan kita. Itu 

akan memberikan kesaksian bahwa Allah sebagai sumber kekuatan kita. 

Charles Swindoll juga setuju dengan pandangan Myers dengan 

mengatakan bahwa ketidakjujuran akan menghancurkan pelayanan seseorang. 

Lebih lanjut Charles R. Swindoll berkata, ”Dishonesty doesn’t start in the hand 

anymore than greed starts in the eye. It’s an internal disease. It reveals a 

serious character flaw.”61Terjemahannya : Jangan memulai dengan 

ketidakjujuran, sebab akan memunculkan kerakusan mata. Ketidakjujuran yang 

muncul dari dalam hati, ini menunjukkan kecacatan karakter yang serius.  

Os Guinness juga menyadari betapa pentingnya kejujuran dan 

kebenaran. Os Guinerr  berkata, “Without truth we are all vulnerable to 

manipulation.”62Terjemahannya : Tanpa kejujuran kita semua mudah diserang 

untuk memanipulasi. Guinness mengingatkan bahwa tanpa kebenaran, seorang 

akan sangat mudah terjebak dengan manipulasi. Itulah sebabnya, kejujuran dan 

ketulusan merupakan karakter yang sangat penting. 

                                                           
60Bryant L. Myers. Walking with the Poor (New York: Orbis Books, 1999), hlm. 154.  

 
61Charles R Swindol. The Quest for Character (Oregon: Multnomah Press, 1987), hlm. 

71. 

 
62OS Guinnes. Time for Truth (Michigan: Baker Books Inc. 200), hlm. 82. 

 



58 
 

 

Dalam pandangan iman Kristen, karakter Kristen terbentuk di 

dalam penyerahan hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karakter 

Kristen memang adalah anugerah dari Allah tapi tidak dengan sendirinya 

akan bertumbuh, diperlukan  lingkungan dan usaha/kerjasama manusia. 

Pertanyaan yang perlu dibangun sekarang adalah: bagaimana dapat 

menolong anak remaja Kristen agar memiliki keutuhan ”karakter 

Kristen”, sebabanak remaja masih memerlukan pengembangan dan 

pembentukan karakter. 

Masa Remaja seringkali dikenal dengan sebagai masa mencari 

jati diri, Erickson menyebut dengan istilah :  

Identitas ego (Ego identify), karena masa remaja 

merupakanperalihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa 

kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya mereka 

sudah bukan anaak-anak lagi melainkan sudah seperti orang 

dewasa, tetapi jika mereka diperlakukanbagai orang dewasa, 

ternyata belum dapatmenunjukkan sikap dewasa.63 

 
Oleh karena itu, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh 

remaja, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, kegelisahan. Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja 

mempunyai banyak idealism, angan-angan, atau keinginan yang hendak 

diwujudkan di masa depan. Namun sesungguhnya remaja belum memiliki 

banyak kemampuan yang memadai untuk mewujudkan semua itu. Sering kali 

angan-angan dan keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan 

kemampuannya. Selain itu di satu pihak mereka ingin mendapat pengalaman 

sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan, tetapi di pihak lain mereka 

belum mampu melakukan berbagai hal dengan baik sehingga tidak berani 

mengambil tindakan mencari pengalaman langsung dari sumbernya. Tarik 

                                                           
63Ali & Asrori, Op.cit., hlm. 16. 
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menarik antara angan-angan yang tinggi dengan kemampuannya yang masih 

belum memadai mengakibatkan mereka diliputi oleh perasaan gelisah.  

Kedua, pertentangan.Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja 

berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan 

perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada 

umumnyaremaja sering mengalami kebingungan karena sering terjadi 

pertentangan pendapat antara mereka dengan orang tua. Pertentangan yang 

sering terjadi, menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang 

tua, kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan 

untuk memperoleh rasa aman. Remaja ssungguhnya belum berani mengambil 

resiko karena merasa belum sanggup untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang 

tua dalam soal keuangan. Akibatnya akan menimbulkan kebingungan dalam diri 

remaja itu sendiri maupun pada orang lain.  

Ketiga, mengkhayal.Keinginan untuk menjelajah lingkungan yang luas dan 

bertualang tidak semuanya tersalurkan, karena hambatannya dari segi keuangan 

atau biaya, karena remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang 

tuanya. Akibatnya mereka lalu mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan 

menyalurkan khayalannya melalui dunia fantasi. Khayalan  remaja putra 

biasanya berkisar pada soal prestasi dan jenjang karier. Sedangkan remaja puteri 

lebih mengkhayalkan romantika hidup. Khayalaan tidak semuanya negatif, 

sebab kadang-kadang khayalan menghasilkan sesuatu yang konstruktif, ide-ide 

tertentu yang bisa direalisasikan. 

Keempat, aktivitas berkelompok. Berbagai macam keinginan para remaja 

seringkali tidak dapat terpenuhi karena bermacam-macam kendala dan yang 

sering adalah tidak tersedianya biaya, juga larangan dari orang tua sering 

melemahkan atau mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan para remaja 
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menemukan jalan keluar dari kesulitannya atau penghiburan setelah mereka 

berkumpul dengan teman-temannya/ rekan sebayanya untuk melakukan 

kegiatan bersama.  

Kelima, keinginan mencoba segala sesuatu. Pada umumnya remaja memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mendorong remaja cenderung ingin 

bertualang. menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum 

pernah dialaminya, juga keinginan melakukan apa yang  sering dilakukan oleh  

orang dewasa, akibatnya tidak jarang secara sembunyi-sembunyi, remaja pria 

mencoba merokok, karena sering melihat orang dewasa merokok, karena  

remaja ingin membuktikan kalau sebenarnya dirinya mampu berbuat seperti 

yang dilakukan orang dewasa.  

Oleh karena itu yang amat penting orang tua lakukan bagi remaja 

adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah 

kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif sehingga 

menghasilkan kreatifitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan 

membuat alat-alat elektronika untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan 

temuan ilmiah remaja yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang 

berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dengan teman-temannya dan 

sebagainya. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjurus kepada kegiatan atau 

perilaku negatif, misalnya mencoba narkoba, minum-minuman keras, 

penyalahgunaan obat, atau perilaku seks pranikah yang berakibat terjadinya 

kehamilan.    

3. Karakteristik Perkembangan Emosi Remaja     

 

Masa Remaja yang merupakan masa peralihan antara masa anak-anak 

ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan mencapai 
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kematangan fisik, mental, social dan emosional. Pada umumnya, masa ini 

berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai umur 18 tahun, yaitu masa anak 

duduk di bangku sekolah menengah. Masa Remaja biasanya memiliki energi 

yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum 

sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, 

dan kawatir kesepian. Secara garis besar, masa remaja dapat dibagi kedalam 

empat periode, yaitu periode praremaja, remaja awal, remaja tengah dan remaja 

akhir.64 

Adapun karakteristikuntuk setiap periode adalah sebagai berikut:  

a. Periode Pra Remaja 

Pada periode ini, gejala hampir sama antara remaja pria maupun 

wanita. Perubahan fisik belum nampak jelas, tetapi pada remaja 

wanita biasanya  memperlihatkan penambahan berat badan yang 

cepathingga mereka merasa gemuk. Gerakan-gerakan mereka 

menjadi kaku. Peka terhadap rangsangan dari luar dan respon 

mereka biasanya berlebih-lebihan sehingga mudah tersinggung dan 

cengeng, tetapi cepat juga merasa senang atau bahkan meledak-

ledak. 

b. Periode remaja awal 

Perubahan fisik yang nampak adalah perubahan fungsi alat kelamin. 

Remaja sering kali mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri 

dengan perubahan itu, akibatnya, tidak jarang mereka cenderung 

menyendiri sehingga merasa terasing, kurang perhatian dari orang 

lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau 

                                                           
64Ali Muhammad, Asrori Muhammad, op.cit., hlm. 68. 
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mempedulikannya. Kontrol terhadap dirinya kurang dan cepat 

marah, mudah cemas sehingga muncul reaksi yang kadang-kadang 

tidak wajar. 

c. Periode Remaja Tengah 

Dalam periode ini remaja sering kali mulai meragukan tentang apa 

yang disebut baik atau buruk, apalagi melihat fenomena yang sering 

terjadi dalam masyarakat yang sering kali kontradiksi dengan nilai-

nilai moral yang mereka ketahui, akibatnya remaja sering kali ingin 

membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, 

baik dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. 

Lebih-lebih jika orang tua, atau orang dewasa di sekitarnya ingin 

memaksakan nilai-nilai oleh remaja tanpa disertai alasan yang masuk 

akal menurut mereka mengapa nilainilainya harus dipatuhi. 

d. Remaja Akhir 

Dalam periode ini remaja mulai memandang dirinya sebagai orang 

dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, perilaku 

yang semakin dewasa. Oleh sebab itu orang tua dan masyarakat 

mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. 

Interaksi dengan orang tua juga lebih bagus dan lancar, karena 

mereka sudah memiliki kebebasan penuh serta emosinyapun mulai 

stabil. Pilihan arah hidup sudah mulai jelas dan mulai mampu 

mengambil pilihan dan keputusan tentang arah hidupnya secara 

bijaksana, meskipun belum secara penuh. Mereka juga mulai 

memilih cara-cara hidup yang dapat dipertanggungjawabkan 
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terhadap dirinya sendiri, orangtua, dan masyarakat.    

    

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Emosi  Remaja 

Perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada 

perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. 

Kualitas atau fluktuasi gejala yang nampak dalam tingkah laku itu sangat 

tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam 

kehidupan sehari-hari sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, 

misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis dan tingkah laku 

menyakiti diri, seperti melukai diri sendiri dengan cara memukul-mukul kepala 

sendiri.  

Menurut Mohammad Ali, ada 5 faktor yang mempengaruhi 

perkembangan emosi remaja, yaitu: 

 Pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya 

pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Taraf permulaan, 

pertumbuhan hanya terbatas pada bagian-bagian tubuh tertentu saja sehingga 

mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh 

ini sering mempunyai akibat pada perkembangan emosi remaja, apalagi 

tubuhnya menjadi gemuk, kulit menjadi kasar dan penuh jerawat juga hormon-

hormon tertentu mulai berfungsi yang dapat menyebabkan rangsangan di dalam 

tubuh remaja dan sering kali menimbulkan masalah dalam perkembangan 

emosinya.  

Kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua.Dalam interaksi dengan 

orang tua, anak remaja  sering berontak  sehingga  konflik karena anak remaja 

ingin melepaskan diri dari pengawasan orang tua. Oleh karena itu orang tua 
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dalam mengasuh anak remaja harus berbeda dengan pola asuh terhadap anak. 

Kalau dulu anak nakal dipukul orang tua, maka sekarang pada remaja orang tua 

masih sering main pukul maka akan menimbulkan ketegangan yang lebih berat 

antara anak remaja dengan orang tua.Dalam pola asuh terhadap anak remaja 

yang harus berbedadengan anak, Gardner mengibaratkan  dengan kalimat : Too 

Big to Spank, yang maknanya bahwa remaja itu sudah terlalu besar untuk 

dipukul.65 

Ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Anak remaja sering kali 

membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara 

berkumpul untuk melakukan aktifitas bersama dengan membentuk semacam 

geng. Interaksi antar anggota  kelompok tersebut sangat intens serta memiliki 

solidaritas yang sangat tinggi. Pada masa ini, para anggotanya biasanya 

membutuhkan teman-temannya untuk melawan otoritas atau melakukan 

perbuatan yang tidak baik. 

Selain itu, pada masa remaja tengah, remaja mulai jatuh cinta dengan teman 

lawan jenisnya. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik atau gangguan emosi 

pada remaja jika tidak diikuti bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih 

dewasa. Gangguan emosi mendalam anak remaja muncul ketika cinta remaja 

tidak terjawab atau karena putus cinta, sehingga bisa menimbulkan kecemasan  

bagi   orang tua dan remaja itu sendiri. 

Keempat, perubahan pandangan luar. Faktor yang penting yang dapat 

mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah pandangan dunia luar 

dirinya.  Menurut Mohammad ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar 

yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja yaitu: (1) 

Sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Kadang-kadang mereka 

                                                           
65Ali & Asrori, Op.Cit., hlm. 70. 
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dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapat kebebasan  penuh atau 

peran yang wajar sebagaimna orang dewasa. Sering kali mereka masih dianggap 

anak kecil sehingga menimbulkan kejengkelanpadadiri remaja. kejengkelan 

yang mendalam dapatberubah menjadi tingkah laku emosional. (2) Dunia luar 

atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang  berbeda untuk remaja laki-

laki dan perempuan. Kalau remaja laki-lakimemilikibanyak teman perempuan, 

mereka mendapatpredikatpopuler dan mendatangkan kebanggaan. Sebaliknya 

apabilaremaja putri mempunyai banyak teman laki-laki sering dianggap tidak 

baik atau mendapat predikat kurang baik. Penerapan nilai yang berbeda ini jika 

tidak disertai dengan pemberian pengertian secara bijaksana dapat 

menyebabkanremaja bertingkah laku emosional. (3) Pihak luar yang tidak 

bertanggung jawab sering kali melibatkanremajayangmengalami 

kesepian/kekosongan untuk melakukankegiatan-kegiatan yang merusak dirinya 

dan melanggar nilai-nilai moral, conntohnya: Penyalahgunaan obat terlarang, 

minum-minumankeras, atau tindak kriminal dan kekerasan.Perlakuan dunia 

luarsemacam ini akan sangat merugikan perkembangan emosional remaja.66 

Kelima, Perubahan interaksi dengan sekolah. Para remaja sering terbentur pada 

nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima atau sama sekali bertentangan dengan 

nilai-nilai yang menarik bagi mereka, misal guru sering memberi catatan pada 

anak didiknya dan tidak jarang guru justru asyik dengan handphonenya. Pada 

saat itu timbullah idealisme untuk mengubah lingkungannya. Idealisme yang 

dikecewakan dapat berkembang menjadi tingkah laku emosional yang 

destruktif.  

5. Upaya mengembangkan Emosi Remaja 
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Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar 

dapat mengembangkan kecerdasan emosional, salah satu diantaranya 

adalah dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh WT. 

Grant Consorsium.  

WT. Grant Consorsium, tentang “unsur-unsur aktif progam 

pencegahan” mengatakan bahwa cara yang dapat dilakukan 

untukmengembangkanketrampilan emosional individu adalah: 

pertama, pengembangan ketrampilan emosional. Kedua  

pengembangan ketrampilan kognitif. Ketiga, pengembangan 

ketrampilan perilaku.67 

 

    

E. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara penanaman tanggung jawab Pendidikan 

Agama Kristen Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi baik secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama terhadap karakter anak remaja di GKJ 

Purwokerto. Kerangka logis hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, Jika Jemaat GKJ Purwokerto sungguh-sungguh  

menanamkan tanggung jawab Pendidikan Agama Kristen Keluargadan 

teknologi informasi terhadap anak remaja di GKJ Purwokerto tahun 

2015maka akan menjagai anak-anak remaja untuk menggunakan kemajuan 

teknologi informasi seperti handphone dan internet untuk hal-hal yang positif,  

sehingga  membentuk karakter yang kuat serta  kualitas yang tinggi bagi 

anak-anak remaja  dengan harapan ke depan mampu bersaing dalam 

persaingan hidup yang semakin ketat. 
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Kedua,juga akan meminimalkan anak-anak remaja dalam penyalah 

gunakan penggunaan teknologi informasi seperti handphone dan internet 

untuk hal-hal negatifseperti nonton film porno atau penggunaannya  secara 

berlebih-lebihan yang bisa berdampak membuat anak – anak  remaja malas, 

egois dan kurang komunikasi dengan orang lain.  

Ketiga, Jika Jemaat GKJ Purwokerto masih lemah dalam 

menanamkan tanggung jawab Pendidikan Agama Kristen Keluarga dan 

teknologi informasi kepada anak-anak remaja, maka  itu harus segera di 

sadari dan diikuti dengan tindakan nyata/komitmen untuk  sungguh-sungguh 

menanamkan tanggung jawab Pendidikan Agama Kristen Keluarga dan 

teknologi informasi kepada anak-anak remaja sehingga bisa membawa 

keluarganya menjadi berkat dan  inspirasi bagi keluarga yang lain. 

Keempat, dengan membuat anak-anaknya bertanggung jawab dan 

mempunyai karakter yang kuat maka  berarti membuka peluang  untuk 

menjadi saksi Kristus dalam pemberitaan  Injil  bagi orang lain.  

Menurut Supranto, Kerangka pemikiran hubungan antar variabel 

dalampenelitian ini digambarkan dalam bagan berikut ini:Untuk 

memperkirakan/meramal nilai dari variabel Y, akan lebih baik apabila ikut 

memperhitungkan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y. Dengan 

demikian Variabel tidak bebas (dependent Variable) Y mempunyai hubungan 

dengan beberapa variabel lain yang bebas (Independent Variable)  X1,  X2.
68 

 

 

                                                           
68J Supranto, Statistik, Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 236. 
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    r1 

R 

 

 

    r2 

 

Keterangan: 

X1 : Variabel Bebas pertama 

X2 : Variabel Bebas kedua 

Y  : Variabel Terikat 

r    : Koefisien Korelasi 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir  tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Ho:  Tidak ada pengaruh penanaman tanggung jawab PAK Keluarga 

dengan karakter anak remajadi GKJ Purwokerto tahun 2015. 

Ha : Ada pengaruh penanaman tanggung jawab PAK Keluarga dengan 

karakter anak remaja di GKJ  Purwokerto tahun 2015. 

2. Ho:  Tidak Ada pengaruh pemanfaatan  teknologi informasi dengan 

karakter anak remaja di GKJ  Purwokerto tahun 2015.  

Ha : Ada pengaruhpemanfaatan teknologi informasi dengan karakter  anak 

remaja diGKJPurwokerto tahun 2015 

3.  Ho : Tidak ada pengaruh penanaman tanggung jawab Pendidikan  Agama  

Kristen  Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasiterhadap karakter 

anak remaja  di GKJPurwokerto tahun 2015. 

X2 

Y 
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 Ha : ada pengaruh penanaman tanggung jawab Pendidikan Agama  Kristen  

Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap karakter anak 

remaja  di GKJ Purwokerto tahun 2015.    

 

B AB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma penelitian positivis. 

Paradigma Positivis menurut Subagyo adalah: ”Penelitian yang menekankan batasan 

operasional dan menekankan variable bebas serta variable terikat.69  Subagyo 

menyebutkan bahwa dalam penelitian positivis model pendekatan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.70 Pendekatan 

kuantitatif adalah penelitian yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa yang dapat 

diukur secara kuantitatif, atau dinyatakan dalam angka-angka (skala, indeks, rumus, 

dan sebagainya).71 

                                                           
69Andreas B. Subagyo, Pengantar Riset Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Yayasan 

Kalam Hidup, 2004), hlm. 39. 

 
70Arief Subyantoro dan FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, 

(Yogyakarta: Yayasan Andi, 2007), hlm. 22. 

  
71Ibid.,  hlm.  78. 
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Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan 

masalah dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut serta penampilan serta penampilan dari hasilnya.72 

Penelitian kuantitatif bersifat konfirmasi dan deduktif, dimana penelitian ini 

mengkonfirmasi atau menguji hipotesis dari teori yang sudah ada berdasarkan data 

ilmiah dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif juga bersifat deduktif yaitu 

menarik kesimpulan yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. 

Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah metode bukan eksperimental, 

khususnya korelasional berganda. Metode penelitian korelasional menurut 

Subyantara dan Suwarto adalah bertujuan mendeteksi sampai sejauh mana variasi-

variasi pada suatu faktor berkaitan atau berkorelasi dengan variasi-variasi pada 

faktor lain, yang didasarkan pada koefisien korelasi.73 Menurut Sudjarwo, penelitian 

korelasional adalah usaha untuk mendeteksi hubungan satu atau lebih faktor 

terhadap variasi faktor.74 Sedangkan Kerlinger mengatakan penelitian korelasional 

untuk mengetahui hubungan atau relasi-relasi antara fenomenon-fenomenon.75 

Penelitian korelasional yang digunakan adalah bivariate atau bivariate correlation, 

karena mengkorelasikan hubungan dua variabel.76 

Jenis pendekatan dalam penelitian kuantitatif ini yaitu: 

1. Metode Korelasi 

                                                           
72Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineksa 

Cipta, 1998), hlm. 252. 
73Ibid., hlm. 29.  

 
74Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), hlm. 37-38. 

 
75Fred N. Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behaviorial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2002), hlm. 96. 

 
76Anas Sudijono,  Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,  

1997), hlm. 167. 
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Metode korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan teknik 

pengumpulan data lalu data diolah secara statistik, dan diinterpretasikan untuk 

menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, bagaimana 

arah hubungan tersebut serta sejauh mana hubungan tersebut dapat dijelaskan, 

karena dengan mengetahui hubungan tingkat variabel ini, peneliti dapat 

mengembangkannya sesuai dengan tujuan awal penelitian itu dilakukan. Tujuan 

penelitian korelasi adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada 

suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan pada koefisien korelasi.  

2. Metode Survey 

Metode survey adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner 

dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Biasanya penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi tertentu yang sedang terjadi dalam 

masyarakat. Penelitian dengan menggunakan kuesioner memerlukan responden 

dalam jumlah yang banyak, karena informasi yang diperoleh dari masyarakat 

sebagai responden masih bersifat umum sehingga dibutuhkan banyak data agar 

pola yang menggambarkan mengenai objek yang akan diteliti, dapat dijelaskan 

dengan baik. 

3. Korelasi berganda 

Untuk memperkirakan/meramalkan nilai variabel Y, akan lebih kita ikut 

memperhitungkan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y.  Dengan 

demikian, kita mempunyai hubungan antara satu variabel tidak bebas 

(dependent variable) Y dengan beberapa variabel lain bebas (independent 

variable) X1, X2.Hubungan sebenarnya Y dengan X1 dan X2 yaitu  Yi = bo + 

b1X1i + b2X2i 
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B. Obyek Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat Gereja Kristen Jawa Purwokerto 

"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena 

itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman."  (Mat. 28:18-20). 

 
Dengan segala kuasa-Nya Tuhan Yesus Kristus mengatur dan menugasi 

umat-Nya untuk bersaksi dan memberitakan Injil Tuhan kepada semua bangsa, 

membaptis dan mengajarnya tentang tata hidup baru di dalam Tuhan Yesus 

Kristus. Ia menyertai umat-Nya dalam hidup dan tugas bahkan akan menyertai 

sampai kepada akhir zaman. Nats di atas menjadi salah satu titik tolak 

tersebarnya Injil Tuhan di seluruh dunia sampai saat ini dan menjadi titik tolak 

bagi tumbuh dan berkembangnya jemaat Tuhan di mana-mana, termasuk juga di 

Indonesia pada umumnya dan di Purwokerto kota “Satria” yang kita cintai 

ini.Sekilas pemberitaan Injil  di wilayah Banyumas dan sekitarnya, dapat 

digambarkan sebagai berikut: . 

Pertama, Banyumas. Pemberitaan Injil Tuhan dilakukan oleh kaum 

awam yaitu oleh Ny. Van Oostrom Philips, seorang pengusaha batik di kota itu, 

pada tahun 1858. Dari pemberitaan Injil Tuhan itu ada sembilan orang yang 

terpanggil dan kemudian menerima baptis suci pada tanggal 10 Oktober 1858 di 

Semarang. Mereka inilah merupakan “cikal-bakal” dari Gereja Kristen Jawa di 

kota Banyumas.Pemberitaan Injil Tuhan secara resmi diizinkan di wilayah 

Karesidenan Banyumas tahun 1865. 
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Kedua, Purbalingga. Pemberitaan Injil Tuhan dimulai pada tahun 1862 

oleh seorang guru bernama Leonard. Pada tanggal 5 Mei 1866 sebelas orang 

terpanggil dan menerima baptis suci yang dilayankan oleh Pendeta Vermeer 

dari Tegal. Seorang dari sebelas orang yang dibaptis itu adalah keturunan China 

bernama Khouw Tek San, yang kemudian beralih nama menjadi Paulus. Mereka 

inilah yang menjadi awal mula Jemaat GKJ Purbalingga. 

Ketiga, Purwokerto. Pemberitaan Injil Tuhan di Purwokerto dimulai 

dari desa Grendeng pada tahun 1885 yang dilakukan oleh seorang guru bernama 

Yosua Dangin. Orang-orang Kristen di Grendeng kala itu mengikuti kebaktian 

di Purbalingga. Karena jarak yang jauh maka mereka berangkat pada hari Sabtu 

menginap di Purbalingga dan pada pagi harinya mengikuti kebaktian. 

Kelompok orang Kristen di Grendeng semakin bertambah, maka 

pada tahun 1915 ditempatkan seorang Guru Injil bernama M. Ngirat 

Asah dan pada bulan Agustus 1919 Pepanthan Grendeng ditetapkan 

menjadi Jemaat yang Dewasa. Sementara itu kelompok orang-orang 

Kristen di kota Purwokerto yang merupakan pepanthan dari Gereja 

Grendeng juga semakin berkembang. Salah seorang yang giat dalam 

memajukan Jemaat adalah R. Urip Simeon. Pada tanggal 3 Februari 1929 

pepanthan Purwokerto ditetapkan menjadi jemaat yang dewasa. Tempat 

kebaktian di gedung Gereja yang terletak di Jl. Kauman Lama yang 

dibangun sekitar tahun 1926/1927 (sekarang gedung Gereja itu dipakai 

untuk TK/SD Kristen 02). 

Jemaat Purwokerto semakin berkembang sementara jemaat di 

Grendeng semakin surut. Maka pada tahun 1936 jemaat Grendeng 
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digabungkan ke Purwokerto, dengan demikian Grendeng menjadi 

pepanthan Jemaat Purwokerto. 

1) Pemanggilan Pendeta Pertama 

Setelah Jemaat Purwokerto dewasa (bermajelis sendiri) dan semakin 

berkembang maka tugas pelayanan semakin bertambah pula. Maka 

jemaat memandang perlu untuk memanggil seorang pendeta. Maka 

pada tahun 1938 jemaat Purwokerto memanggil Pendeta AR. Misael, 

yang telah memangku jabatan Pendeta di jemaat Cilacap. Beliau 

bersedia dan kemudian diteguhkan menjadi Pendeta di jemaat 

Purwokerto pada tanggal 14 Desember 1939. 

2) Pembangunan Gedung Gereja Baru 

Di Purwokerto terdapat juga jemaat Belanda yang mengadakan 

kebaktian di balai pertemuan yang dibangun pada tahun 1934 di 

Ringweg (sekarang Jalan Bhayangkara). Jemaat GKJ Purwokerto 

yang menempati gedung gereja di Jl. Kauman Lama, bekerjasama 

dengan jemaat Belanda mendirikan sebuah gedung gereja yang lebih 

besar di Ringweg. Pembangunan itu dimulai pada tahun 1935 

dengan jumlah biaya pembangunan 7.000 Gulden dipikul bersama 

jemaat (GKJ) Purwokerto dengan jemaat Belanda dengan perjanjian 

bahwa gedung gereja itu dipakai bersama. Pada tanggal 30 

September 1937 gedung gereja baru itu diresmikan. 

Jemaat (GKJ) Purwokerto terus berkembang dengan pasti. 

Pemberitaan Injil Tuhan terus berlangsung sampai tiba saatnya 

Pendeta AR. Misael memasuki masa emiritus (pensiun) pada tahun 

1952. dan pada tahun itu juga jemaat memanggil Pendeta Soekarna 
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Djajasoewita yang telah memangku jabatan Pendeta di jemaat (GKJ) 

Candisewu, Prambanan, Yogyakarta, untuk melayani jemaat (GKJ) 

Purwokerto, beliau bersedia. Maka pada tanggal 1 Juli 1952 beliau 

diteguhkan menjadi Pendeta jemaat (GKJ) Purwokerto. 

3) Pepanthan dan blok 

Di wilayah pelayanan Jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) 

Purwokerto dibagi-bagi menjadi wilayah pelayanan pepanthan dan 

wilayah pelayanan blok. 

Pepanthan (bahasa Jawa) adalah wilayah pelayanan yang telah ada 

tempat kebaktiannya sendiri tetapi belum dewasa yaitu belum 

mempunyai majelis gereja sendiri; masih menyatu dengan majelis 

gereja induk. Kebaktian diselenggarakan pada setiap hari Minggu. 

Blok (dari bahasa Belanda) adalah wilayah pelayanan yang tidak ada 

tempat kebaktiannya (tidak ada pelayanan kebaktian di hari 

Minggu). Yang ada ialah pelayanan katekisasi, persekutuan doa, 

persekutuan pemahaman Alkitab, terutama untuk warga di blok yang 

bersangkutan. 

Blok yang ada sekarang adalah: Kranji, Sokanegara, Purwosari-

Sumampir,Bancarkembar-Grendeng, Kebondalem, Berkoh, Teluk, 

Karangklesem, dan Tanjung-Sawangan. Sedang pepanthan yang ada 

sekarang adalah: Karanggintung, Kradenan, Mersi, Jatilawang dan 

Gumelar.  

Pendeta Soekarna Djajasoewita memasuki masa emiritus mulai 

tanggal 1 Januari 1976. kemudian jemaat memanggil Pendeta 
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Widjojo Hadipranoto, Sm.Th. yang kala itu telah memangku jabatan 

Pendeta di GKJ Bantul Yogyakarta. Beliau bersedia dan diteguhkan 

menjadi Pendeta GKJ Purwokerto pada tanggal 20 Februari 1976. 

4) Pembiakan Jemaat. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah warga, pepantan dan blok, 

maka perlu dipersiapkan pembiakan jemaat. Pepantan 

Arcawinangun yang telah lama dipersiapkan dipandang  telah dapat 

didewasakan. Setelah melalui prosedur pendewasaan suatu 

pepanthan menjadi jemaat yang dewasa (mandiri) maka pada tanggal 

1 Januari 1978 pepanthan Arcawinangun ditetapkan menjadi 

mandiri, bermajelis sendiri, menjadi jemaat dewasa. 

Demikian pula seiring dengan makin meningkatnya tugas pelayanan, 

maka dirasa perlu untuk menambah tenaga seorang pendeta lagi. 

Maka dipanggillah Saudara Bambang Pratomo, S.Th untuk 

dicalonkan menjadi pendeta di GKJ Purwokerto. Setelah melalui 

proses sesuai dengan peraturan tentang pemanggilan dan pemilihan 

seorang pendeta, dan melalui prosedur yang harus dilalui maka pada 

tanggal 17 September 1983 Saudara Bambang Pratomo, S.Th 

menjadi Pendeta di GKJ Purwokerto, dan melayani hanya kurang 

lebih lima tahun karena pada bulan Juni 1988 beliau dipanggil oleh 

jemaat GKJ Kiaracondong Bandung, Jawa Barat untuk melayani di 

jemaat itu dan bersedia. 

Selama tiga tahun kemudian GKJ Purwokerto kembali hanya 

dilayani oleh seorang Pendeta yaitu Pendeta Widjojo Hadipranoto, 
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BD. Oleh karena itu jemaat memanggil Saudara Drs. Daniel Agus 

Haryanto untuk menjadi calon Pendeta di GKJ Purwokerto. Setelah 

segala ketentuan tentang tata cara pemanggilan, pencalonan dan 

pemilihan dipenuhi Saudara Drs. Daniel Agus Haryanto terpilih dan 

dinyatakan layak tahbis dalam ujian calon Pendeta, maka pada 

tanggal 13 Juli 1991 ditahbiskan menjadi Pendeta di GKJ 

Purwokerto. 

Sementara itu pepantan Bantarsoka telah pula dipersiapkan untuk 

menjadi dewasa. Setelah lebih kurang dua tahun dipersiapkan maka 

pada tanggal 31 Oktober 1993 pepantan Bantarsoka ditetapkan 

bermajelis sendiri, menjadi jemaat yang dewasa dengan nama GKJ 

Purwokerto Barat. 

5) Mendirikan Gedung Gereja dan Balai Pertemuan 

Rumah ibadah (gedung gereja) lama yang dibangun tahun 1935 telah 

terasa menjadi sempit, lebih-lebih ketika dilayankan Perjamuan 

Kudus. Setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang, 

maka diputuskan untuk membuat gedung yang baru dan tidak 

menggangu bangunan gereja lama, karena pertimbangan bahwa 

bentuk bangunan gereja lama tidak boleh diubah-ubah. 

Gagasan terakhir yang muncul dalam rapat Majelis Gereja pada 

tanggal 8 Maret 1990 membuat gedung berlantai dua. Lantai pertama 

(bawah) untuk Balai Pertemuan dan lantai kedua (atas) untuk 

menjadi tempat kebaktian. Sebuah bangunan yang besar dengan 

jumlah biaya yang besar pula. Maka pada tanggal 22 April 1991 
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dibongkarlah bangunan Balai Pertemuan lama yang didirikan pada 

tahun 1934 di tempat itu akan didirikan bangunan baru berlantai dua. 

Setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) turun, maka pada tanggal 

24 Juni 1991 dilakukan peletakan batu pertama, sejak itu 

pembangunan terus berjalan meskipun lambat tetapi pembangunan 

memang belum selesai seluruhnya, masih ada bagian yang belum 

selesai meskipun relatif kecil. Meskipun demikian lantai dua sejak 

Desember 1997 telah diuji coba untuk pelayanan kebaktian. 

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 1998 gedung baru 

berlantai dua dengan dua fungsi diresmikan penggunaannya oleh 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas, Djoko 

Sudantoko, S.Sos. 

Dari gagasan awal sampai gedung terwujud berdiri Pendeta Widjojo 

Hadipranoto, BD mempunyai peran yang sangat besar termasuk 

dalam mengusahakan perizinan dan mengadaan dana. Akan tetapi 

tidak ikut mengambil bagian dalam peresmian penggunaannya, 

karena Tuhan Allah Bapa telah memanggil pulang ke haribaan-Nya 

anak-Nya itu pada tanggal 12 Mei 1996 setelah dirawat beberapa 

waktu lamanya di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. 

6) Tugas Pengutusan 

Salah seorang warga jemaat yang setelah menamatkan pendidikan di SPG 

Negeri Purwokerto dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Teologi di 

Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta adalah Saudara 

Ribut Karyono. Setelah menyelesaikan program S.1 di Perguruan Tinggi 

tersebut, lalu menyelesaikan program S.2 di Madras India. Selesai program 
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S.2 Saudara Ribut Karyono, M.Th. dicalonkan untuk menjadi dosen di 

fakultas Teologia UKDW. Oleh karena itu Saudara tersebut harus 

berjabatan pendeta. Maka setelah melalui proses dan prosedur pemanggilan 

dan pencalonan serta pemilihan untuk pendeta pelayanan khusus, maka 

saudara Ribut Karyono, M.Th. menempuh ujian calon pendeta pada 

tanggal 25 Juni 1999 dan dinyatakan lulus dan layak tahbis. Pada tanggal 

26 Agustus 1999 Saudara Ribut Karyono, M.Th. ditahbiskan menjadi 

Pendeta di GKJ Purwokerto dan pada tanggal 2 September 2001 diadakan 

kebaktian pengutusan Pendeta Ribut Karyono, M.Th. menjadi dosen 

Fakultas Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.  

7) Menambah Tenaga Pendeta 

Sepeninggal almarhum Bapak Pendeta Widjojo Hadipranoto, BD 

GKJ Purwokerto yang beranggota seribu orang lebih, selama tujuh 

tahun hanya dilayani oleh seorang pendeta, yaitu Pendeta Drs. 

Daniel Agus Haryanto, maka majelis gereja memandang perlu untuk 

menambah seorang Pendeta lagi. 

Setelah mengalami dua kali kegagalan dalam usaha pemanggilan 

tenaga pendeta yang dapat diharapkan melayani jemaat di GKJ 

Purwokerto, maka majelis gereja memulai lagi untuk yang ketiga 

kalinya. Maka pada tanggal 12 Juni 2001 dibentuk dan diangkatlah 

Panitia Pemanggilan pendeta GKJ Purwokerto. Serta mengajak 

seluruh warga jemaat untuk mendukung dalam doa pada setiap 

kesempatan. 

Sesuai dengan Tata Gereja GKJ, panitia yang ditugasi untuk mencari 

bakal calon pendeta dapat menjaring enam orang bakal calon. 
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Setelah melalui seleksi pertama dan kedua maka dari enam bakal 

calon tinggal menjadi dua orang saja, Saudara Maria 

Puspitasari,S.Si. dan Saudara Bowo Ariarso. Keduanya kemudian 

harus memasuki masa orientasi selama tiga bulan mulai tanggal 7 

Juli sampai dengan 7 Oktober 2002. 

Pada tanggal 27 Oktober 2002 diadakan pemilihan di semua tempat 

kebaktian baik di induk maupun di pepantan.  Seluruh anggota 

jemaat yang berhak memilih, memilih seorang dari dua bakal calon 

pendeta. Dari perhitungan jumlah suara maka Saudara Maria 

Puspitasari, S.Si memperoleh jumlah suara lebih banyak dari 

Saudara Bowo Ariarso. Maka Saudara Maria Puspitasari, S.Si lah 

yang terpilih untuk menjadi calon pendeta di GKJ Purwokerto. 

Selanjutnya Saudara tersebut harus mengikuti masa pembimbingan 

calon pendeta selama enam bulan mulai Januari sampai dengan Juni 

2003, sebelum menempuh ujian calon pendeta. 

Pada tanggal 8 Juli 2003 Saudara Maria Puspitasari, S.Si menempuh 

ujian calon Pendeta dalam Sidang Klasis ke 64 Gereja-Gereja 

Kristen Jawa Klasis Banyumas Utara bertempat di GKJ 

Banjarnegara. Pada akhir ujian dinyatakan lulus dan layak untuk 

ditahbiskan menjadi pendeta. 

Pada hari senin 22 september 2003, Saudara Maria Puspitasari, S.Si 

ditahbiskan menjadi Pendeta GKJ Purwokerto dan menjadi Pendeta 

perempuan pertama baik di GKJ Purwokerto maupun di seluruh 

Klasis GKJ Banyumas Utara. 
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Demikianlah sekilas tentang Gereja Kristen Jawa Purwokerto yang diambil 

dari Sejarah GKJ Purwokerto yang masih terus dan sedang 

disusun.Sehubungan dengan nama Gereja Kristen Jawa tidak berarti bahwa 

gereja ini hanya khusus untuk orang jawa, melainkan terbuka untuk semua 

bangsa di muka bumi ini. Nama Jawa karena semula untuk segala kegiatan 

dipergunakan bahasa Jawa, tetapi sekarang juga mempergunakan pengantar 

dalam bahasa Indonesia. Di GKJ Purwokerto, kebaktian yang memakai 

pengantar bahasa Indonesia sebulan 12 kali sedang yang memakai 

pengantar bahasa Jawa sebulan hanya 4 kali. Bahasa Jawa sebagai ciri khas 

tetap dipertahankan juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa 

Jawa.Perlu pula diketahui bahwa data yang dapat dihimpun pada akhir 

tahun 2002 jumlah warga GKJ Purwokerto sebagai berikut : Jumlah warga 

dewasa laki-laki 491 orang. jumlah warga dewasa perempuan 561 orang. 

jumlah anak laki-laki 209 orang. jumlah anak perempuan 237 orang. 

jumlah seluruh warga dewasa dan anak-anak 1498 orang. 

2. Tempat dan waktu 

Penelitian akan dilakukan di keluarga dan anak-anak remaja GKJ  

Purwokerto. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan  Agustus  2015 

sampai dengan November 2015.    

3. Komposisi anak remaja 

Anak-anak remaja di GKJ  Purwokertoterdiri atas berbagai macam latar 

belakang seperti: perbedaan suku, jenis kelamin, usia, prestasi, bakat, 

karakter, dan keluarga. Pada tahun 2015 anak-anak remaja di GKJ 

Purwokerto sebanyak  70 orang. Perincian komposisi anak-anak remaja 

di  GKJ Purwokerto selengkapnya sebagai berikut: 
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a) Berdasarkan pembagian masa/karakteristik : 

 Masa Pre Pubertas : 12- 13 tahun 

 Masa Pubertas  : 13-18 tahun 

 Masa Adolescence : 18- 24 tahun    

b) Berdasarkan jenis kelamin 

 Laki-laki  : 42 orang 

 Perempuan  : 28 orang 

 

 

 C.Variabel Penelitian       

Variabel dalam penelitian ini ada tiga yang terdiri dari variabel X1,X2, danY. 

Variabel X1 beserta indikatornya adalah sebagaiberikut: 

  

Variabel X1 : Pendidikan Agama Kristen Keluarga 

Indikator 1 : Persekutuan  

Indikator 2 :  Kekudusan 

Indikator 3 :  Melakukan  Firman Tuhan 

Indikator 4 :  Berdoa 

Indikator 5           :  Ibadah  

       

Variabel X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Indikator 1 : Pendampingan keluarga 
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Indikator  2          : Komunikasi 

Indikator 3 : Tugas-tugas sekolah 

Indikator 4 : Pengaturan keuangan (beli pulsa) 

Indikator 5 : Pengaturan waktu        

Varibal Y : Karakter Remaja 

Indikator 1 : Bertanggung jawab 

Indikator 2 : Kejujuran  

Indikator 3          : Disiplin 

Indikator 4 : Keteladanan 

Indikator 5 : Kesabaran 

 

 

D.  Populasi dan Sampel Penelitian 

 

      1.  Responden 

Responden  dalam penelitian ini sebanyak 70 orang yang diambil secara acak dari 

anak remaja diGKJ Purwokerto. Dalam penelitian ini, responden akan diukur 

melalui skala penilaian.  

Menurut Nana Sudjana, skala penilaian berfungsi untuk: ”Mengukur penampilan 

atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada 

suatu titik kontinu atau suatu kategori yang bermakna nilai”.77 Sudjana 

                                                           
77Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 77 



84 
 

 

menambahkan bahwa, skala penilaian lebih tepat digunakan untuk mengukur 

suatu proses...”78 

        2. Karakteristik responden 

Adapun karakteristik responden di buat dalam tabel dan  memprosentasekan 

sesuai jenis kelamin dan prosentase kelas responden. 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden  (anak remaja) 

 Jenis Kelamin Jumlah anak remaja 

1. Perempuan                        42 orang 

2. Laki-laki                        28 orang 

Jumlah                        70 orang  

 

 

E.  Instrumen Penelitian        

  

  1. Sumber data 

 Sumber data dalam penelitian bersumber dari  responden anak–anak remaja di 

GKJ Purwokerto yang berjumlah  70  anak. Responden  jika di prosentasikan :  

jenis kelamin laki-laki28 anak, adalah (40%) dan perempuan  42 anak, adalah 

60%. Melalui responden data yang akurat akan diperoleh dengan pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel. 

2. Metode pengumpulan data 

                                                                                                                                                               
 

78Ibid., hlm. 77 
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Administrasi instrumen dipilih sebagai metode pengumpulan data 

penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti 

memanfaatkan alat-alat yang berupa administratif (catatan-catatan), 

khususnya angket.  

3.  Alat pengumpulan data 

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan angket dalam bentuk 

pernyataan yang akan disebarkan kepada partisipan. Rancangan angket 

dibuat dan selanjutnya diuji validitas isinya oleh validator, yaitu dosen-

dosen yang memiliki kompetensi untuk memberikan pertimbangan valid 

tidaknya angket yang akan disebarkan kepada responden.Ridwan  

mengungkapkan: 

  Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah dan partisipan tanpa merasa khawatir 

bila partisipan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan 

dalam pengisian daftar pertanyaan.79 

 

a.  Rancangan angket 

Data akan dikumpukan dengan menggunakan angket dalam bentuk 

penyataan yang akan disebarkan kepada partisipan yaitu anak remaja di 

GKJ Purwokerto. Sesuai dengan metode administrasi instrumen, maka alat 

pengumpulan data yang di pilih berupa angket, pernyataan dalam angket di 

susun berdasarkan indikator penelitian. Setelah dilakukan validasi isi, maka 

kuesioner mengalami perubahan, menjadi sebagai berikut: 

                                                           
79Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.  71 
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Kriteria Jawaban : 1) Selalu; 2) Sering; 3) Kadang-kadang; 4) Jarang; 

dan 5) Tidak pernah 

 

Rancangan Angket 

No Pernyataan angket 

Jawaban 

1 2 3 4 5 

1 Keluarga mengadakan persekutuan 

keluarga setiap malam 

     

2 Keluarga membimbing saya untuk 

memelihara kekudusan. 

     

3 Keluarga mengarahkan saya untuk 

melakukan tindakan sesuai Firman Tuhan. 

     

4 Keluarga mengarahkan saya agar dapat 

menjadi teladan bagi orang lain. 

     

5 Keluarga mengajarkan saya tentang makna 

dan tujuan doa 

     

6 Keluarga membimbing saya untuk memilki 

pokok doa syafaat 

     

7 Keluarga senantiasa mendorong saya untuk 

rajin ibadah pada hari minggu 

     

8 Keluarga  memberi motivasi untuk saya 

mencintai Firman Tuhan 

     

9 Keluarga mendorong saya berdoa untuk 

dapat membeli segala sesuatu yang 

dibutuhkan. 

     

10 Keluarga mengingatkan saya tentang cara      
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menggunakan media sosial  seperti 

handphone secara bertanggung jawab 

11 Keluarga  memberikan pengarahan kepada 

saya dalam penggunaan teknologi informasi  

     

12 Keluarga juga memberikan bimbingan 

dalam saya menggunakan teknologi 

informasi untuk mengerjakan tugas-tugas 

sekolah. 

     

13 Keluarga memberikan pengawasan kepada 

saya  dalam penggunaan teknologi 

informasi. 

     

14 Keluarga memberikan solusi ketika saya 

mengalami kesulitan dalam penggunaan 

teknologi informasi  

     

15 Untuk mencari  temanbaru, Saya  

menggunakan  face book /twitter. 

     

16 Untuk komunikasi dengan teman, saya 

menggunakan Black Berry Messenger 

(BBM) atau Whatsapp. 

     

17 Saya menggunakan teknologi informasi 

untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah  

     

18 Saya pernah menggunakan teknologi 

informasi  (hand phone, internet) untuk 

melihat sesuatu yang berhubungan dengan 

pornografi 

     

19 Teknologi Informasi (hand phone) 

membuat saya malas dan kurang sosialisasi 

dengan orang lain 

     

20 Saya boros beli pulsa untuk penggunaan        
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teknologi Informasi (hand phone, Internet)  

21 Saya bisa menjaga diri dalam 

mengembangkan pertemanan melalui face 

book 

     

22 Saya setiap hari memiliki waktu khusus 

untuk berdoa 

     

23 Saya disiplin dalam mengerjakan tugas 

tugas sekolah 

     

24 Saya  setiap minggu beribadah ke gereja      

25 Saya tekun membaca dan merenungkan  

Firman Tuhan setiap hari 

     

26 Saya menerapkan Firman Tuhan dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

27 Saya suka menolong orang lain yang 

mengalami kesusahan. 

     

28 Saya ikut sekolah minggu remaja setiap 

minggu di Gereja  

     

29 Saya mengampuni orang lain yang berbuat 

salah 

     

30 Saya berani mengakui kesalahan terhadap 

orang lain 

     

31 Saya mengakui kelebihan orang lain      

32 Saya memahami kelemahan orang lain      

33 Saya dapat mengendalikan diri saat 

bersama orang lain 

     

34 Ketika orang lain sedang berbicara saya       
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mendengarkan dengan baik 

35 Saya dapat menerima kritikan orang lain      

36 Saya mengutamakan kepentingan orang 

lain 

     

37  Tidak malu mengakui kelemahan saya 

terhadap orang lain 

     

38 Saya berkata sesuai dengan fakta      

39 Saya mengerjakan ulangan dengan jujur      

40 Saya dapat menepati janji      

41 Saya mengembalikan barang milik 

orang lain 

     

42 Saya bangun pagi dengan tepat waktu      

43 Saya melakukan saat teduh setiap hari      

44 Saya mengumpulkan tugas dengan tepat 

waktu 

     

45 Saya masuk sekolah dengan tepat waktu      

46 Saya melakukan tugas sekolah maupun 

rumah dengan penuh tanggung jawab 

     

47 Saya siap menerima resiko dari setiap 

tindakan saya yang salah 

     

48 Saya mampu mengelola keuangan dengan 

baik 

     

49 Saya dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan 

     

50 Saya dapat berkomunikasi yang baik      
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dengan orang lain 

 

 

b.  Kategori butir jawaban 

Partisipan diminta untuk memberi jawaban atas pernyataan-

pernyataan yang diajukan dengan dua pilihan jawaban “selalu, 

sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah”. Responden hanya 

disuruh memberi tanda (v) pada kolom jawaban yang disiapkan. 

Kedua bentuk kategori jawaban tersebut merupakan bentuk penilaian 

yang tidak menggunakan rentangan nilai, tetapi hanya 

mendeskripsikan apa adanya. Nana Sudjana menyatakan: 

Skala yang penilaiannya tidak dibuat dalam bentuk rentangan 

nilai tetapi hanya mendeskripsikan apa adanya disebut cek 

checklist. Dalam daftar cek jawaban dikategorikan misalnya 

ada, tidak ada, atau dilakukan, tidak dilakukan, dan kata-kata 

lain yang sejenis.80 

Contoh kuesioner yang diberikan kepada responden untuk uji coba 

(tryout) dapat dilihat pada lampiran. Sebelum instrument disusun dan 

diajukan kepada ahli atau pakar, maka peneliti membuat kisi-kisi isntrumen 

untuk pengembangan variable-variabel yang akan diteliti dengan 

menentukan indikator-indikator yang akan diukur.Adapun kisi-kisi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 

 Kisi-kisi Kuesioner Varibel X1 (Penanaman Tanggung jawab Pendidikan 

Agama Kristen Keluarga) 

                                                           
80Op.Cit., hlm. 79 
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VARIABEL  INDIKATOR NOMOR 

Penanaman PAK 

Keluarga  

 

Firman Allah 1,2,3,4 

Berdoa 5, 6, 9, 

Persekutuan dan Ibadah 7,8  

  

Tabel 4. 

 Kisi-kisi Kusioner Variabel X2  (Pemanfaatan Teknologi Informasi) 

VARIABEL INDIKATOR NOMOR 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

Peranan keluarga 10,11,12,13,14 

Komunikasi 15,16,17,18,19,21 

Pengaturan 

keuangan(beli pulsa) 

20 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Kusioner Variabel Y  (Karakter Anak Remaja) 

VARIABEL INDIKATOR NOMOR 

Karakter  remaja Bertanggung jawab 21,22,23,24,25,26, 

40,41,46,47,48,49,50 

 Kedisiplinan 42,43,44,45 

 Kejujuran 30,31,37,38,39 

 Kesabaran  32,33,34,35 

 

Kategori penilaian jawaban angket itu menggunakan kategori limatingkat, 

dengan menggunakan skala perilaku dalam lima kategori jawaban, yaitu: 

Selalu   : mendapat skor nilai 5. 
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Sering   : mendapat skor nilai 4 

Kadang-kadang  : mendapat skor nilai 3 

Jarang   : mendapat skor nilai 2 

Tidak pernah  : mendapat skor nilai 1 

 

 

4. Analisa Data Penelitian 

 

1. Pengertian Analisis Data 

Kata analysis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata 

“ana” dan “lysis“. Ana artinya atas (above), lysis artinya memecahkan 

atau menghancurkan. Secara difinitif ialah: ”Analysis is a process of 

resolving data into its constituent components to reveal its characteristic 

elements and structure” Ian Dey (1995: 30). Agar data bisa dianalisis 

maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil 

(menurut element atau struktur), kemudian menggabungkannya bersama 

untuk memperoleh  pemahaman yang baru. Analisa data merupakan 

proses paling vital dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, analisis data 

di sini  berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung 

dalam data itu.          

2. Uji validitas 

Rumus untuk uji validitas 

                 Y) X XY)-( N( 

      r=   

 

X N(N2-(3X)2Y )((N2Y) )-(2) 
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Keterangan :  

r = koefisien korelasi product moment  

N = Jumlah sample  

X = Variabel independent  

Y = Variabel dependen.81 

Dengan level signifikan: 

 r hitung > r table, berarti dikatakan valid.  

r hitung < r table, berarti dikatakan tidak valid.     

3. Uji Reliabilitas 

Selain uji validitas, alat ukur juga diuji dengan uji reliabilitas, untuk mengetahui 

apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau tidak. Uji reliabilitas 

menggunakan tekhnik split half, yang mana item valid nomor ganjil 

dikelompokkan denganitem ganjil, dan item genap dikelompokkan dengan item 

genap.Untuk menemukan koefisien Reliabilitas digunakan rumus: 

R =   2 r 

 1+r 

 

Keterangan :  

R = koefisien reliabilitas  

r   = koefisien korelasi produk moment  

Jika:  

R > r table maka koefisian telah memenuhi syarat reliabilitas.  

R < r table maka koefisien tidak memenuhi syarat reliabilitas.82 

 

                                                           
81J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.  153. 
82Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Umum, 2000), hlm. 199.  
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4. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang direncanakan untuk penelitian ini 

adalah pertama-tama peneliti akan mendatangi Majelis GKJ Purwokerto  untuk 

menyampaikan surat izin untuk membagikan kuesioner kepada anak remaja 

GKJ Purwokerto. Setelah izin didapat, kemudian kuesioner yang telah disiapkan 

dibagikan kepada sejumlah anak remaja GKJ  Purwokerto. Anak  yang tidak 

hadir akan didatangi langsung oleh peneliti. Angket itu kemudian dikumpulkan 

kembali untuk editing, koding, skoring, dan ditabulasikan. 

Untuk menjamin kerahasiaan dan keobjektifan jawaban, maka lembar 

jawaban tidak dicantumkan nama respondens, melainkan hanya mencantumkan 

nomor responden saja. Pencantuman nomor responden, disamping untuk 

menjamin kerahasiaan dan keobjektifan kuesioner, juga untuk mengetahui 

kuesioner yang tidak kembali. 

Kategori penilaian jawaban angket itu menggunakan kategori 

limatingkat, dengan menggunakan skala perilaku dalam lima kategori jawaban, 

yaitu: 

Selalu   : mendapat skor nilai 5. 

Sering   : mendapat skor nilai 4 

Kadang-kadang  : mendapat skor nilai 3 

Jarang   : mendapat skor nilai 2 

Tidak pernah  : mendapat skor nilai 1 
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Untuk menentukan kategori responden menggunakan skala interval 

kelas. Supranto menyarankan banyaknya kelas antara tujuh sampai 15.83 Oleh 

karena dalam penelitian ini responden di bawah seratus maka interval kelas 

dibagi dalam tujuh kategori kelas, yaitu: Sangat Baik, baik, agak baik, sedang, 

agak tidak baik, tidak baik, sangat tidak baik.Untuk menentukan nilai rentang 

antar Usiaanak remaja GKJ  Purwokerto menggunakan rumus  sebagai berikut: 

c = Xn –X1 

        k 

 

Keterangan: 

c  = perkiraan besarnya 

k  = banyaknya Usia 

Xn= nilai observasi terbesar 

X1= nilai observasi terkecil.84 

Nilai c digunakan untuk menentukan jarak  antar usia. Jarak antar usia 

ini digunakan untuk membuat tabel distribusi frekwensi data berkelompok. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang direncanakan dalam penelitian ini adalah meliputi jenis, 

metode, prosedur analisis data, metode menjawab pertanyaan penelitian, dan 

penyajian data. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sehingga analisis datanya adalah 

analisis data kuantitatif. Menurut Umar, analisis data kuantitatif adalah: 

                                                           
83Supranto, op.cit., hlm. 62. 

 
84 Ibid., hlm. 64. 
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Analisis data kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan dapat dinilai 

dengan angka data ini telah disusun dalam suatu tabel yang berisikan 

data-data yang terdapat pada quesioner. Data tersebut dianalisa secara 

sistematik dan statistik. 85 

 

Kuesioner yang menjadi alat analisa kuantitatif diproses melalui beberapa 

tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan proses tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a. Editing. Editing adalah proses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk 

melihat apakah jawaban-jawaban pada kuesioner telah  terisi dengan benar 

atau tidak. Jika terjadi kesalahan, akan dicek kembali, apakah kesalahan itu 

dari responden atau peneliti.86 

b. Koding. Koding adalah proses pemberian kode tertentu terhadap macam-

macam jawaban kuesioner, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori 

yang sama, bisa juga disebut sebagai prosedur  pengkategorisasian data.87 

c. Skoring. Skoring adalah penilaian jawaban responden terhadap pertanyaan 

berdasarkan skor pada skala yang telah ditentukan. Dalam hal ini skor 

ditentukan dalam skala lima.    

d.  Tabulating. Tabulating adalah proses pengelompokan data  jawaban ke 

dalam tabel, kemudian dihitung dan dijumlahkan.88 

                                                           
85Umar,op.cit., hlm.  87.  

86Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri dan 

Otda, 2000), hlm. 85 

 
87Ibid., hlm. 88. 

 
88Ibid., hlm. 91. 
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Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi: 

pertama, uji hipotesis; kedua, uji analisis hubungan dua variabel, dan ketiga, 

analisisregresi linier berganda. 

Pertama, Uji Hipotesis 

 Penelitian ini hendak melihat  hubungan  variabel X1, variabel X2 

terhadap variabel Y. Untuk itu diajukan uji hipotesis sebagai berikut: 

H0: b=0 maka korelasi bimbingan konseling dengan pembinaan rohani saling 

berhubungan terhadap perilaku etis anak. 

H0 = bimbingan konseling  tidak berpengaruh terhadap perilaku etis anak  

H1: Jika b≠0 maka hubungan bimbingan  konseling dengan pembinaan rohani  

memiliki korelasi terhadap perilaku etis anak. 

H1 = pembinaan rohani berpengaruh perilaku etis anak. 

Kriteria uji adalah sebagai berikut: 

Tolak H0 jika t hitung > t table 0,05. pada taraf  

Kedua, Analisis Hubungan Dua Variabel 

 Uji hubungan dua variabel menggunakan rumus korelasi product 

moment. Koefisien korelasi atau r menunjukkan kuat tidaknya hubungan dua 

variabel. Jika nilai r semakin mendekati -1 atau 1 maka nilai hubungan itu 

semakin kuat. Jika r semakin mendekati 0, maka nilai hubungan itu semakin 

tidak kuat. 

 Ketiga, Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linearberganda untuk memperkirakan korelasi Y    terhadap 

X1 dan X2 menggunakan rumus persamaan: 
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Yi = Bo + B1X1i + B2X2i 

Y  = a + bx  

 

dimana : 

a = Y pintasan (nilai Y jika X=0) 

b = kemiringan dari garis regresi 

X= nilai tertertentu dari variabel bebas 

Y = nilai yang diukur/dihitung pada variabel tidak bebas.89 

 

Besarnya pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y) dilihat dari nilai koefisien regresinya.  Pengolahan data baik uji hubungan 

tiga variabel dan regresi linear berganda menggunakan SPSS 22. 

6.  Prosedur Analisis Data 

Prosedur atau langkah-langkah untuk menganalisis data adalahsebagai 

berikut: 

a. Data yang sudah diperoleh lewat penelitian ditabulasikandalam tabel untuk 

memudahkan penghitungan data statisitik sehingga menjadi data mentah. 

b. Setelah ditabulasikan dalam bentuk tabel, atau data mentah,maka data yang 

diperoleh itu kemudian diuji kesahihannyadengan uji validitas. Dan untuk 

mengukur konsistensi responden digunakan uji reliabilitas. 

c. Setelah itu kemudian data-data valid yang diperoleh dianalisis dengan 

analisis hubungan dua varibel menggunakan pearson,yaitu hubungan 

variabel X dan Y. Setelah itu untukmemprediksi pengaruh X terhadap Y 

menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu seberapa besar regresi 

X1, X2 terhadap Y. 

                                                           
89Supranto, Op.Cit., hlm. 174. 
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d. Menyimpulkan atau menafsirkan hasil analisis hubungan tigavariabel dan 

korelasi berganda dalam bentuk pernyataankalimat.    

7.   Penyajian data dan penafsiran data 

Data-data akan disajikan dalam bentuk-bentuk tabel dan angka-angka 

yang disebut dengan data mentah yang akan di ukur dengan pengukuran 

statistik. Oleh karena penelitian ini meninjau hubungan tiga variabel yaitu dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat maka analisis yang digunakan adalah uji 

regresi linear berganda. Analisis ini untuk melihat seberapa besar hubungan 

bimbingan konseling dengan pembinaan rohani terhadap perilaku etis anak. 

Berikut ini adalah pedoman tabel yang akan digunakan untuk 

menafsirkan tingkat korelasi variable X1 yaitu Penanaman tanggung jawab 

Pendidikan Agama Kristen Keluarga dengan variabel X2 yaitu pemanfaatan 

Teknologi Informasi  dan variabel Y yaitu : Karakter anak remaja di GKJ 

Purwokerto tahun 2015. 

Tabel 6. 

Interpretasi Tabel “r” 

 

BESARNYA NILAI “r” INTERPRESTASI 

Antara 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

Antara 0,600 – 0,800 Tinggi 

Antara 0,400 – 0,600 Cukup 

Antara 0,200 – 0,400 Rendah 

Kurang dari 0,200 Sangat Rendah”90 

 

                                                           
90Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 300. 
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Berdasarkan tabel ini, maka akan dilihat hubungan Penanaman 

tanggung jawab Pendidikan Agama Kristen dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi terhadap Karakter anak remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015 dalam 

lima skala hubungan pengaruh, yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, sangat 

rendah.  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh naik turunnya variabel X1, X2 

terhadap naik turunnya variabel Y menggunakan rumus:  

KP = r2  

KP adalah Koefisien Penentu 

r adalah koefisien hubungan dua variabel91 

 

Nilai koefisien penentu ini menunjukkan besarnya pengaruh  

penanaman pendidikan agama kristen keluarga dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap karakter anak remaja di GKJ Purwokerto tahun 2015 

8.   Keterbatasan Penelitian 

Sekalipun diupayakan supaya hasil penelitian ini seobjektif dan 

seakurat mungkin, namun penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan 

tertentu yaitu antara lain: Ketidakjujuran responden terhadap pertanyaan 

kuesioner, tidak adanya kemauan responden untuk menjawab dan 

mengembalikan kuesioner, dan lain-lain, yang mana hal tersebut di luar kendali 

peneliti. 

9.  Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September  2015. Tahapan dalam 

penelitian ini meliput :      

                                                           
91Supranto, op.cit., hlm. 153. 
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Tabel 7. 

Kerangka waktu penelitian      

1. Pra-persiapan penelitian: 

Dalam tahapan ini penulis berkonsultasi 

dengan penguji untuk judul tesis 

April 2015  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan penulisan dan seminar: 

 Dalam tahapan ini penulis mulai 

mengumpulkan data kepustakaan baik dari 

perpustakaan maupun internet   dan 

seminar bab 1. 

Dalam tahapan ini pula, penulis 

menyususun bab 2 dengan landasan teori 

yang ilmiah sesuai dengan variabel 

penelitian. Penulis merancang alat 

pengumpul data yang akan disebarkan 

kepada partisipan. 

Minggu  ke-2 

Mei  2015 

 

 

 

minggu ke-2  

Juli 2015 

 

 

 

3. Pelaksanaan Penelitian: 

Dalam tahapan ini penulis menyebarkan 

angket kepada partisipan yang dijadikan 

sebagai alat pengumpul data. 

 

Minggu ke-1 

September   

2015 

 

4. Pengolahan Data: 

Dalam tahapan ini penulis mengolah data 

yang telah terkumpul dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Minggu ke-2 

dan ke-3 

September 2015 

 

5. Penyusunan Laporan Penelitian: 

Dalam tahapan ini penulis menyusun 

secara lengkap dan sistematis bab demi 

Minggu ke-3 

Agustus 2015 
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bab dalam bentuk tesis yang akan diujikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
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A. Hasil 

1. Diskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan terhadap anak remaja Gereja Kristen Jawa  Purwokerto 

sebagai responden. Jumlah responden yang terlibat dalam mengisi kuesioner ini 

adalah 70 orang anak remaja. Setelah kuesioner dibagikan pada tanggal 20 

September 2015, kemudian kuesionertersebut dikumpulkan kembali setelah 

diisi dengan benar 

Langkah selanjutnya kuesioner tersebut dikumpulkan untuk 

direkapitulasi sebagai data mentah penelitian. Data mentah tersebut 

kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 22 untuk diuji 

validitasnya, reliabilitasnya, dan normalitasnya.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk menguji butir-butir kuesioner yang 

dibagikan apakah cukup valid untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data kuesioner. Metode yang digunakan adalah 

korelasi product moment. Hasil dari uji validitas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1. 

Hasil Rekapitulasi Uji Validitas 

 
   R Hitung R Tabel Keterangan  

VAR00001 Pearson 

Correlation ,332* 0,329 Valid 

VAR00002 Pearson 

Correlation ,482** 0,329 Valid 
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VAR00003 Pearson 

Correlation ,355* 0,329 Valid 

VAR00004 Pearson 

Correlation ,404* 0,329 Valid 

VAR00005 Pearson 

Correlation -,174 0,329 tidak Valid 

VAR00006 Pearson 

Correlation ,337* 0,329 Valid 

VAR00007 Pearson 

Correlation ,013 0,329 tidak Valid 

VAR00008 Pearson 

Correlation ,377* 0,329 Valid 

VAR00009 Pearson 

Correlation ,443** 0,329 Valid 

VAR00010 Pearson 

Correlation ,564** 0,329 Valid 

VAR00011 Pearson 

Correlation ,680** 0,329 Valid 

VAR00012 Pearson 

Correlation ,694** 0,329 Valid 

VAR00013 Pearson 

Correlation ,639** 0,329 Valid 

VAR00014 Pearson 

Correlation ,534** 0,329 Valid 

VAR00015 Pearson 

Correlation ,418* 0,329 Valid 
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VAR00016 Pearson 

Correlation ,629** 0,329 Valid 

VAR00017 Pearson 

Correlation ,666** 0,329 Valid 

VAR00018 Pearson 

Correlation ,783** 0,329 Valid 

VAR00019 Pearson 

Correlation ,361* 0,329 Valid 

VAR00020 Pearson 

Correlation ,398* 0,329 Valid 

VAR00021 Pearson 

Correlation ,543** 0,329 Valid 

VAR00022 Pearson 

Correlation ,085 0,329 tidak Valid 

VAR00023 Pearson 

Correlation ,338* 0,329 Valid 

VAR00024 Pearson 

Correlation ,042 0,329 tidak Valid 

VAR00025 Pearson 

Correlation ,433** 0,329 Valid 

VAR00026 Pearson 

Correlation ,337* 0,329 Valid 

VAR00027 Pearson 

Correlation ,646** 0,329 Valid 

VAR00028 Pearson 

Correlation ,448** 0,329 Valid 
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VAR00029 Pearson 

Correlation ,171 ,329 tidak Valid 

VAR00030 Pearson 

Correlation ,562** ,329 Valid 

VAR00031 Pearson 

Correlation ,477** ,329 Valid 

VAR00032 Pearson 

Correlation ,635** ,329 Valid 

VAR00033 Pearson 

Correlation ,370* ,329 Valid 

VAR00034 Pearson 

Correlation ,644** ,329 Valid 

VAR00035 Pearson 

Correlation ,529** ,329 Valid 

VAR00036 Pearson 

Correlation ,379* ,329 Valid 

VAR00037 Pearson 

Correlation ,378* ,329 Valid 

VAR00038 Pearson 

Correlation ,495** ,329 Valid 

VAR00039 Pearson 

Correlation ,517** ,329 Valid 

VAR00040 Pearson 

Correlation ,567** ,329 Valid 

VAR00041 Pearson 

Correlation ,579** ,329 Valid 

VAR00042 Pearson 

Correlation ,790** ,329 Valid 
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VAR00043 Pearson 

Correlation ,439** ,329 Valid 

VAR00044 Pearson 

Correlation ,352* ,329 Valid 

VAR00045 Pearson 

Correlation ,370* ,329 Valid 

VAR00046 Pearson 

Correlation ,417* ,329 Valid 

VAR00047 Pearson 

Correlation ,337* ,329 Valid 

VAR00048 Pearson 

Correlation ,343* ,329 Valid 

VAR00049 Pearson 

Correlation ,344* ,329 Valid 

VAR00050 Pearson 

Correlation ,230 ,329 tidak Valid 

*. Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 

 

 

Berdasarkan tabel rekapitulasi uji validitas tersebut dapat 

diketahui bahwa dari 50 nomor pertanyaan kuesioner ada beberapa 

nomor dinyatakan tidak valid karena hasil olah data korelasi product 

moment  yang disebut r hitung tidak lebih besar r tabel, yaitu nomor 

5, 7, 22, 24, 29, dan 50. Oleh karena itu nomor-nomor tersebut tidak 

digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas adalah digunakan untuk mengetahui keajegan 

jawaban responden, atau keterpercayaan responden dalam menjawab 

kuesioner.  Metode yang digunakan adalah split half spearman 

borwn. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS 22 untuk uji 

reliablitias hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Uji Reliabilitas 

Reliability 

 

Notes 

Output Created 06-MAR-2016 16:58:07 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
70 

Matrix Input  

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 

PENANAMAN 

TANGGUNG JAWAB PAK 

X2 PEMANFAATAN 

TEKHNOLOGI 

INFORMASI Y 

KARAKTER ANAK 

REMAJA 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=SPLIT. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

 

 

 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 70 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,693 

N of Items 2a 

Part 2 Value 1,000 

N of Items 1b 

Total N of Items 3 

Correlation Between Forms ,557 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,716 

Unequal Length ,734 

Guttman Split-Half Coefficient ,684 

 

Hasil pengolahan data yang dinyatakan tabel di atas untuk uji 

reliabilitas split half spearman brown koefisien adalah sebesar 0,716. 

Maka disimpulkan bahwa jawaban responden memenuhi kriteria 

reliabilitas dalam kategori tinggi. 

c. Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

dapat diolah dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik 

nonparametrik. Jika sebaran data dinyatakan normal maka data bisa 

diolah dengan menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas 

menggunakan kolmogorov smirnov one sample dengan SPSS 22. 

Hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Uji Normalitas 

 

Notes 

Output Created 06-MAR-2016 16:58:40 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
70 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on 

all cases with valid data for the 

variable(s) used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 

  /K-

S(NORMAL)=X1PENANAMAN

TANGGUNGJAWABPAK 

X2PEMANFAATANTEKHNOL

OGIINFORMASI 

YKARAKTERANAKREMAJA 

  /MISSING ANALYSIS. 
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Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

Number of Cases 

Alloweda 
131072 

a. Based on availability of workspace memory. 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

X1Penanama

n Tanggung 

jawab PAK 

Keluarga 

X2 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

YKarakter 

Anak Remaja 

N 70 70 70 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 32,6571 22,2000 111,0286 

Std. Deviation 4,93108 4,74449 12,34407 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,199 ,140 ,072 

Positive ,132 ,072 ,072 

Negative -,199 -,140 -,057 

Test Statistic ,199 ,140 ,072 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,002c ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Tabel tersebut menyatakan bahwa sampel yang digunakan adalah 

normal, maka kuesioner ini memenuhi kriteria uji normalitas, sehingga 

dapat digunakan untuk pengolahan data statistik parametrik. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih 

menggunakan korelasi dan regresi linear berganda.  

a. Korelasi X1 dan X2 terhadap Y 

Untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara X1 yaitu 

penanaman tanggung jwab PAK Keluarga dan X2 yaitu pemanfaatan 

teknologi informasi dengan Y yaitu karakter  remaja menggunakan 

rumus korelasi product moment. Hasilnya dinyatakan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4. 

Korelasi X1 dan X2 terhadap Y 

 
Correlations 

Notes 

Output Created 06-MAR-2016 16:59:16 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 
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N of Rows in 

Working Data File 
70 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables 

are based on all the cases with valid 

data for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  

/VARIABLES=X1PENANAMANT

ANGGUNGJAWABPAK 

X2PEMANFAATANTEKHNOLO

GIINFORMASI 

YKARAKTERANAKREMAJA 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,05 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 



115 
 

 

 

X1Penanama

n Tanggung 

jawab PAK 

Keluarga 

X2Pemanf

aatan 

Teknologi 

Informasi  

YKarakter 

Anak 

Remaja 

X1Penanaman 

Tanggung jawab 

PAK Keluarga 

Pearson 

Correlation 
1 ,531** ,485** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 70 70 70 

X2Pemanfaatan 

Teknologi 

Indormasi 

Pearson 

Correlation 
,531** 1 ,491** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 70 70 70 

YKarakter Anak 

Remaja 

Pearson 

Correlation 
,485** ,491** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa korelasi 

penanaman tanggung jawab PAK Keluarga dengan karakter remaja 

adalah sebesar 0,485. Ini artinya korelasi antara korelasi penanaman 

tanggung jawab PAK Keluarga terhadap karakter remaja berada 

pada kategori sedang, yaitu berada diantara rentang 0,400-0,600. 

Sedangkan korelasi pemanfaatan teknologi informasi dengan 

karakter remaja sebesar 0,581. Ini artinya korelasi antara korelasi 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap karakter remaja berada 

pada kategori sedang, yaitu berada diantara rentang 0,400-0,600.  
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b. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y).  Oleh karena penelitian 

ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, maka 

analisis regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil pengolahan data statistik regresi linear berganda disajikan 

dalam tabel berikut ini:       
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Tabel 4.5. 

Regresi Linear Berganda 

 
Regression 

Notes 

Output Created 06-MAR-2016 

17:00:01 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
70 

Missing 

Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on 

cases with no missing 

values for any variable 

used. 
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Syntax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT YKarakter 

Anak Remaja 

  /METHOD=ENTER 

X1Penanaman Tanggung 

jawab PAK Keluarga 

X2Pemnafaatan teknologi 

Indormasi. 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

Memory Required 1636 bytes 

Additional Memory 

Required for Residual Plots 
0 bytes 

 

Variables Entered/Removeda 

 

M

l 

Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 X2 Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, X1Penanaman 

Tanggung jawab PAK 

Keluargab 

. Enter 

a. Dependent Variable: YKarakter Anak Remaja 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

 

M

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,557a ,311 ,290 10,40012 

a. Predictors: (Constant), X2Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

X1Penanaman Tanggung jawab PAK Keluarga 

 

 

 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 66,737 8,559  7,797 ,000 

X1Penanaman 

Tanggung 

jawab PAK 

Keluarga 

,782 ,300 ,312 2,609 ,011 

X2Pemanfaata

n Teknologi 

Informasi  

,845 ,311 ,325 2,715 ,008 

 

a. Dependent Variable: YKarakter Anak Remaja 

ANOVAa 

 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 
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1 Regression 3267,056 2 1633,528 15,103 ,000b 

Residual 7246,887 67 108,162   

Total 10513,943 69    

a. Dependent Variable: YKarater Anak Remaja 

b. Predictors: (Constant), X2Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

X1Penanaman Tanggung jawab PAK Keluarga 

 

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa korelasi X1 yaitu 

penanaman tanggung jawab PAK Keluarga yang dihadirkan bersamaan dengan 

X2 yaitu pemanfaatan teknologi informasi memiliki korelasi sebesar 0,557, 

yang berarti berda pada level sedang.  

Persamaan regresi yang digunakan adalah: 

Yi =  bo + b1.X1 + b2.X2 

bo =  Nilai Y’, kalau X1 = X2 = 0 

b1 =  besarnya kenaikan (penurunan) Y dalam satuan, kalau X1 

naik(turun) satu satuan, sedangkan X2 konstan. 

b2 =  besarnya kenaikan (penurunan) Y dalam satuan, kalau X2 

naik (turun) satu satuan, sedangkan X1 konstan. 

Dengan persamaan tersebut jika diubah dalam bentuk angka sesuai dengan 

tabel adalah: 

Yi  = 66, 737 + 0,782.X1 + 0,845.X2 

bo = 66, 737  

b1 = 0,782 

b2 = 0,845 
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artinya jika tidak ada X1 yaitu penanaman tanggung jawab PAK 

Keluarga dan X2 yaitu pemanfaatan teknologi informasi terhadap Y 

yaitu; karakter anak remaja GKJ Purwokerto adalah mencapai 66, 

737 %. Angka tersebut akan meningkat sebesar 0,782 point jika 

variabel X1 yaitu penanaman tanggung jawab PAK Keluarga 

meningkat sebesar 1 point. Angka tersebut juga akan meningkat 

sebesar 0,845 point jika variabel X2 yaitu pemanfaatan teknologi 

informasi meningkat 1 point. Hal ini juga berarti bahwa penanaman 

tanggung jawab PAK Keluarga berpengaruh sebesar 78,2% terhadap 

karakter anak remaja GKJ Purwokerto, Angka ini artinya pengaruh 

penanaman Pendidikan Agama Kristen Keluarga terhadap karakter 

anak remaja di GKJ Purwokerto berada dalam level baik.Sedangkan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh sebesar 84,5% 

terhadap karakter anak remaja GKJ Purwokerto. Angka sebesar ini 

artinya kontribusi pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

pembentukan karakter anak remaja di GKJ Purwokerto dalam level 

tinggi. 

c. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H0 : Penanaman tanggung jawab PAK keluarga dan pemanfaatan 

teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap karakter anak remaja 

GKJ Purwokerto 

H1 : Penanaman tanggung jawab PAK keluarga dan pemanfaatan   

teknologi informasi berpengaruh terhadap karakter anak remaja GKJ 

Purwokerto  
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Kriteria uji hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Terima H0 jika Significan t < 0,05 

Terima H1 jika Significan t > 0,05 

Koefisien signifikan t dinyatakan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.9.  

Koefisient 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 66,737 8,559  7,797 ,000 

X1Penanaman 

Tanggung jawab 

PAK Keluarga 

,782 ,300 ,312 2,609 ,011 

X2Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

,845 ,311 ,325 2,715 ,008 

a. Dependent Variable: YKarakter Anak Remaja 

 

Significan t untuk X1 yaitu penanaman tanggung jawab PAK 

keluarga 0,11 sedangkan significan t untuk X2 yaitu pemanfaatan 

teknologi informasi adalah adalah 0,08, maka H1 yaitu yang 

menyatakan penanaman tanggung jawab PAK keluarga dan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap karakter 

anak remaja GKJ Purwokerto diterima dan H0 yang yang 

menyatakan penanaman tanggung jawab PAK keluarga dan 
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pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

karakter anak remaja GKJ Purwokerto ditolak. 

 

B. Pembahasan 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penanaman tanggung 

jawab PAK keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara 

significan terhadap karakter anak remaja di GKJ Purwokerto. Penelitian ini 

melibatkan melibatkan 70 orang anak remaja yang berjemaat di GKJ  Purwokerto. 

Data penelitian diperoleh dengan cara mengedarkan kuesioner kepada anak remaja 

selaku responden penelitian ini.   

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penanaman tanggung jawab PAK 

keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang cukup penting 

untuk meningkatkan karakter anak remaja di GKJ Purwokerto.  Jika tidak ada 

penanaman tanggung jawab PAK keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi 

maka upaya untuk menumbuhkan karakter anak  remaja di GKJ Purwokerto akan 

mencapai hasil sebesar 66,737%.  

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penanaman tanggung jawab PAK 

Keluarga di GKJ Purwokerto memiliki kontribusi dalam meningkatkan pembentukan 

karakter anak remaja di GKJ Purwokerto sebesar 78,2%. Angka ini artinya pengaruh 

penanaman Pendidikan Agama Kristen Keluarga terhadap karakter anak remaja di 

GKJ Purwokerto berada dalam level baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi 

informasi memiliki kontribusi dalam meningkatkan pembentukan karakter remaja 

GKJ Purwokerto sebedar 84,5%. Angka sebesar ini artinya kontribusi pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap pembentukan karakter anak remaja di GKJ Purwokerto 

dalam level tinggi.  Ini artinya pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh 
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yang lebih besar daripada penanaman tanggung jawab PAK Keluarga. Oleh karena 

itu pemanfaatan teknologi informasi sebaiknya menjadi prioritas yang penting yang 

harus diperhatikan pelayan di GKJ Purwokerto untuk meningkatkan pertumbuhan 

karakter remaja di GKJ Purwokerto. Namun demikian penanaman tanggung jawab 

PAK Keluarga  juga tidak dapat diabaikan karena pengaruh variabel penanaman 

tanggung PAK Keluarga  berpengaruh meningkatkan pertumbuhan karakter remaja 

sebesar 78,2%. Arikunto menyebutkan mengenai kategori pengaruh variabel 

penelitian sebagai berikut: 

a) 76 % - 100 % kategori baik 

b) 56 % - 75 % kategori cukup 

c) 40 % - 55 %  kategori kurang 

d) < 40 %  kategori tidak baik.92 

 
Oleh karena itu berdasarkan pedoman interpretasi yang diberikan Arikunto 

ini disimpulkan bahwa baik penanaman tanggung jawab PAK keluarga maupun 

pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92Suharsini Arikunto, Prosedur Penilaian: Suatu  Pendekatan Praktik,  (Jakarta: 

Rineksa Cipta, 2010), hlm. 140. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penanaman PAK 

Keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi di GKJ Purwokerto terhadap karakter 

anak remaja dengan melibatkan 70 orang responden yang adalah jemaat remaja di 

GKJ Purwokerto. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanaman tanggung 

jawab PAK Keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap karakter remaja 

di GKJ Purwokerto. Pengaruh penanaman tanggung jawab PAK keluarga terhadap 

karakter remaja GKJ Purwokerto adalah sebesar 78,2%. Angka ini artinya pengaruh 

penanaman PAK keluarga terhadap karakter remaja di GKJ Purwokerto berada pada 

level baik. 

Selanjutnya untuk pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

karakter remaja GKJ Purwokerto adalah sebesar 84,5%. Angka sebesar ini artinya 

bahwa kontribusi pemanfaatan teknologi informasi terhadap pembentukan karakter 

remaja GKJ Purwokerto berada level tinggi. Ini artinya pemanfaatan teknologi 

informasi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada penanaman tanggung jawab 

PAK Keluarga. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi sebaiknya menjadi 

prioritas yang penting sebaiknya menjadi prioritas yang penting. yang harus 

diperhatikan majelis di GKJ Purwokerto untuk meningkatkan karakter anak remaja, 

namun demikian penanaman tanggung jawab PAK Keluarga  juga tidak dapat 
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diabaikan karena pengaruh variabel penanaman tanggung PAK Keluarga  

berpengaruh meningkatkan pertumbuhan karakter remaja sebesar 78,2%. Oleh 

karena itu baik penanaman tanggung jawab PAK keluarga maupun pemanfaatan 

teknologi informasi perlu mendapat perhatian serius baik oleh orang tua maupun 

oleh majelis Gereja agar karakter remaja dapat meningkat dengan baik. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

6. Majelis GKJ Purwokerto perlu membekali orang tua dalam 

menerapkan PAK Keluarga agar  PAK Keluarga dapat dilaksanakan 

secara rutin,terencana dan baik. 

7.  Majelis GKJ Purwokerto perlu membekali orang tua untuk dapat 

memberi pendampingan dengan bijak  kepada anak-anak remaja dalam 

pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat membentuk karakter 

anak remaja yang takut akan Tuhan serta bertanggung jawab. 

8. Majelis GKJ Purwokerto perlumembekalidan mendampingi anak 

remaja dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan 

diri maupun  pembentukan karakter yang bertanggung jawab. 

9. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik di dalam kehidupannya 

sehingga anak-anakremaja mengidolakan orang tuanya dan mengikuti 

jejak orang tuanya. 

10. Orang tua perlu menerapkan PAK Keluarga secara serius, rutin dan 

terencana dengan baik. Kegiatan PAK Keluarga tidak hanya berupa 
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ibadah keluarga, renungan firman Tuhan, berdoa tetapi juga 

mengajarkan kepada anak-anak remaja kejujuran, ketulusan, 

kerendahan hati, pengendalian diri, tanggung jawab, kerja keras serta  

kemandirian.  

11. Orang tua di tengah-tengah kesibukan bekerja harus tetap  

menyisihkan waktu untuk memberikan pendampingan kepada anak 

remaja dalam pemanfaatan teknologi informasi seperti internet dan 

handphone untuk membentuk karakter anak remaja yang bertanggung 

jawabserta  memiliki sumber daya manusia yang unggul, kreatif 

maupun kompetitif. 
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1. Lampiran 1 : Surat undangan seminar proposal tesis  
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Lampiran 2 :  Surat Penunjukkan pembimbing tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3 :  Lembar Validasi Kuesioner 
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Lampiran 4 :  Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran  5 :  Surat Pemberian ijin penelitian 
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Lampiran 6 :  Surat keterangan telah selesai penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 :  Lampiran wawancara & Kuesioner  

 

ANGKET PENELITIAN 

 

Nama Peneliti : Kus Suhatmaji. 

Judul Tesis : ” Pengaruh penanaman pendidikan agama kristen    

   keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi    

    terhadap karakter anak remaja di GKJ Purwokerto    

  tahun 2015”  

No. Responden : 

 

Berikan jawaban Anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pernyataan-

pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda (V) pada kolom jawaban! 

 

Kriteria Jawaban 

1. Selalu  2. Sering    3.  Kadang-kadang   4. Jarang  5. Tidak pernah 

No Pernyataan angket 

Jawaban 

1 2 3 4 5 

1 Keluarga mengadakan persekutuan 

keluarga setiap malam 

     

2 Keluarga membimbing saya untuk 

memelihara kekudusan. 

     

3 Keluarga mengarahkan saya untuk      



141 
 

 

melakukan tindakan sesuai Firman Tuhan. 

4 Keluarga mengarahkan saya agar dapat 

menjadi teladan bagi orang lain. 

     

5 Keluarga mengajarkan saya tentang makna 

dan tujuan doa 

     

6 Keluarga membimbing saya untuk memilki 

pokok doa syafaat 

     

7 Keluarga senantiasa mendorong saya untuk 

rajin ibadah pada hari minggu 

     

8 Keluarga  memberi motivasi untuk saya 

mencintai Firman Tuhan 

     

9 Keluarga mendorong saya berdoa untuk 

dapat membeli segala sesuatu yang 

dibutuhkan. 

     

10 Keluarga mengingatkan saya tentang cara 

menggunakan media sosial  seperti 

handphone secara bertanggung jawab 

     

11 Keluarga  memberikan pengarahan kepada 

saya dalam penggunaan teknologi informasi  

     

12 Keluarga juga memberikan bimbingan 

dalam saya menggunakan teknologi 

informasi untuk mengerjakan tugas-tugas 

sekolah. 

     

13 Keluarga memberikan pengawasan kepada 

saya  dalam penggunaan teknologi 

informasi. 

     

14 Keluarga memberikan solusi ketika saya 

mengalami kesulitan dalam penggunaan 
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teknologi informasi  

15 Untuk mencari  temanbaru, Saya  

menggunakan  face book /twitter. 

     

16 Untuk komunikasi dengan teman, saya 

menggunakan Black Berry Messenger 

(BBM) atau Whatsapp. 

     

17 Saya menggunakan teknologi informasi 

untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah  

     

18 Saya pernah menggunakan teknologi 

informasi  (hand phone, internet) untuk 

melihat sesuatu yang berhubungan dengan 

pornografi 

     

19 Teknologi Informasi (hand phone) 

membuat saya malas dan kurang sosialisasi 

dengan orang lain 

     

20 Saya boros beli pulsa untuk penggunaan   

teknologi Informasi (hand phone, Internet)  

     

21 Saya bisa menjaga diri dalam 

mengembangkan pertemanan melalui face 

book 

     

22 Saya setiap hari memiliki waktu khusus 

untuk berdoa 

     

23 Saya disiplin dalam mengerjakan tugas 

tugas sekolah 

     

24 Saya  setiap minggu beribadah ke gereja      

25 Saya tekun membaca dan merenungkan  

Firman Tuhan setiap hari 

     

26 Saya menerapkan Firman Tuhan dalam      
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kehidupan sehari-hari 

27 Saya suka menolong orang lain yang 

mengalami kesusahan. 

     

28 Saya ikut sekolah minggu remaja setiap 

minggu di Gereja  

     

29 Saya mengampuni orang lain yang berbuat 

salah 

     

30 Saya berani mengakui kesalahan terhadap 

orang lain 

     

31 Saya mengakui kelebihan orang lain      

32 Saya memahami kelemahan orang lain      

33 Saya dapat mengendalikan diri saat 

bersama orang lain 

     

34 Ketika orang lain sedang berbicara saya  

mendengarkan dengan baik 

     

35 Saya dapat menerima kritikan orang lain      

36 Saya mengutamakan kepentingan orang 

lain 

     

37  Tidak malu mengakui kelemahan saya 

terhadap orang lain 

     

38 Saya berkata sesuai dengan fakta      

39 Saya mengerjakan ulangan dengan jujur      

40 Saya dapat menepati janji      

41 Saya mengembalikan barang milik 

orang lain 
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42 Saya bangun pagi dengan tepat waktu      

43 Saya melakukan saat teduh setiap hari      

44 Saya mengumpulkan tugas dengan tepat 

waktu 

     

45 Saya masuk sekolah dengan tepat waktu      

46 Saya melakukan tugas sekolah maupun 

rumah dengan penuh tanggung jawab 

     

47 Saya siap menerima resiko dari setiap 

tindakan saya yang salah 

     

48 Saya mampu mengelola keuangan dengan 

baik 

     

49 Saya dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan 

     

50 Saya dapat berkomunikasi yang baik 

dengan orang lain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara/hasil jawaban responden 
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Tabel 4. 10. 

VARIABEL X1 (PENANAMAN TANGGUNG JAWAB                                                         

PAK KELUARGA) 

 

NO BUTIR PERNYATAAN TOTAL 

RES 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 4 3 5 4 3 2 5 5 3 34 

2 2 4 5 5 4 3 5 5 4 37 

3 1 4 4 4 3 3 5 4 5 33 

4 1 2 3 3 3 3 5 3 2 25 

5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 37 

6 2 4 5 5 4 3 5 5 5 38 

7 2 5 5 5 4 4 5 4 5 39 

8 3 5 4 4 3 3 5 3 4 34 

9 2 4 5 5 4 3 5 5 4 37 

10 2 4 5 5 4 3 5 5 4 37 

11 2 5 5 5 5 5 5 4 4 40 

12 2 5 5 5 5 5 5 5 5 42 

13 2 5 5 5 4 3 5 4 3 36 

14 2 3 5 3 1 2 5 5 4 30 

15 3 4 5 5 5 4 5 5 5 41 

16 3 4 4 4 4 3 4 4 2 32 

17 4 5 5 5 3 5 5 4 5 41 

18 2 5 5 5 5 5 5 5 4 41 

19 2 4 5 5 5 3 5 5 4 38 

20 1 4 4 5 5 3 5 5 4 36 

21 3 3 5 5 4 3 5 5 3 36 

22 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 

23 3 3 5 5 4 3 5 4 4 36 

24 2 4 4 4 3 3 5 4 5 34 

25 2 5 4 4 4 3 5 4 5 36 

26 5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 

27 2 4 4 5 3 3 4 4 4 33 

28 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 

29 3 1 4 5 4 3 5 4 3 32 

30 1 5 5 5 5 5 5 5 5 41 

31 1 5 5 5 4 3 5 5 5 38 

32 1 5 4 4 4 3 5 4 4 34 

33 2 5 5 5 4 4 5 5 4 39 

34 2 5 5 5 5 3 5 5 5 40 

35 3 4 5 5 4 4 3 5 4 37 

36 1 2 2 1 1 1 4 1 2 15 

37 2 5 5 5 4 4 5 5 5 40 

38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

39 2 5 5 5 4 4 4 5 5 39 

40 1 1 2 4 4 1 5 3 2 23 

41 1 2 1 1 1 1 5 1 3 16 

42 3 2 5 5 4 4 5 4 4 36 

43 3 5 5 5 4 3 5 5 4 39 

44 2 5 5 5 5 5 5 5 4 41 



146 
 

 

45 3 5 4 5 4 3 5 5 5 39 

46 3 4 4 4 3 3 4 4 3 32 

47 2 5 5 3 5 5 5 5 2 37 

48 1 4 4 4 4 1 4 4 4 30 

49 3 3 4 5 5 5 5 5 5 40 

50 2 4 4 5 3 2 4 3 3 30 

51 1 5 5 5 5 5 5 5 4 40 

52 3 5 5 5 5 4 5 5 3 40 

53 3 4 5 5 5 4 5 5 5 41 

54 3 5 5 5 5 5 5 5 5 41 

55 3 5 5 5 5 3 5 5 3 39 

56 2 5 5 5 5 5 5 5 1 38 

57 2 3 5 5 3 3 4 3 3 31 

58 1 4 4 5 4 3 5 4 5 35 

59 2 4 5 5 5 4 5 5 5 40 

60 2 5 5 5 5 4 5 5 1 37 

61 1 4 5 5 5 5 5 5 5 40 

62 2 4 5 5 3 4 5 5 3 36 

63 3 5 3 5 5 3 5 5 2 36 

64 3 5 5 5 4 3 5 5 2 37 

65 3 5 5 5 4 4 5 4 4 39 

66 3 5 5 5 4 4 4 5 5 45 

67 2 5 5 5 5 5 5 5 5 42 

68 2 5 5 5 5 5 5 5 1  38 

69 2 5 5 5 5 5 5 5 5 42 

70 1 5 5 5 4 3 5 5 5 38 
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Tabel 4.11. 

VARIABEL X2 (PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

INFORMASI) 

 

NO BUTIR PERNYATAAN TO 

RES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TAL 

1 4 3 5 2 2 4 5 5 2 3 5 5 45 

2 5 5 5 5 4 4 5 5 1 4 4 3 50 

3 5 4 5 4 4 5 5 5 1 3 3 4 48 

4 5 5 5 3 4 1 5 4 1 1 1 4 39 

5 5 5 5 3 4 1 5 5 1 4 3 1 42 

6 4 3 5 4 3 5 5 5 2 3 1 5 41 

7 5 4 5 4 3 1 4 3 1 3 2 5 40 

8 5 4 3 4 2 2 5 4 2 4 3 4 42 

9 4 4 5 3 3 2 5 5 2 2 1 4 40 

10 5 4 3 4 3 5 5 3 2 3 1 4 42 

11 4 3 4 4 3 4 4 5 2 3 3 4 43 

12 4 3 4 4 3 4 4 5 2 3 2 4 42 

13 3 2 5 4 3 2 5 5 1 1 1 4 36 

14 3 2 3 1 5 3 5 5 1 2 1 4 35 

15 4 3 3 4 3 4 4 3 1 1 4 4 38 

16 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 43 

17 4 3 3 4 4 5 5 5 1 3 3 5 55 

18 5 5 4 5 4 1 5 4 1 4 5 5 48 

19 5 5 5 5 5 4 2 5 1 3 5 5 50 

20 5 5 5 5 5 4 5 5 1 1 3 5 49 

21 5 4 3 3 3 2 1 2 1 3 2 5 34 

22 5 5 4 5 3 3 5 5 1 3 3 5 47 

23 4 3 3 4 3 4 5 4 1 3 3 5 42 

24 4 4 5 3 2 4 5 5 3 4 4 4 47 

25 4 3 4 2 2 3 4 5 3 1 3 4 38 

26 3 3 3 4 5 5 5 4 2 3 3 3 43 

27 5 3 3 3 5 5 5 4 2 4 5 4 48 

28 4 4 4 4 5 3 3 5 2 1 1 1 37 

29 5 1 4 1 5 5 5 4 1 5 1 5 42 

30 4 4 4 2 1 1 5 5 1 1 5 4 37 

31 5 3 5 3 2 1 5 4 1 1 4 5 40 

32 5 4 2 3 1 3 4 4 2 3 3 5 37 

33 5 5 5 4 3 3 5 4 1 2 2 4 43 

34 5 5 5 3 2 3 3 5 1 3 2 5 42 

35 5 5 5 3 4 1 5 5 3 4 2 5 47 

36 1 1 1 1 1 4 5 5 2 3 4 5 33 

37 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 4 44 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 52 

39 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 

40 2 2 2 2 2 3 3 4 1 5 5 4 35 

41 2 1 1 1 1 2 5 4 3 3 3 5 31 

42 3 2 5 3 2 5 5 4 1 2 2 5 39 

43 3 3 5 4 4 3 4 5 1 1 1 5 39 

44 5 3 3 3 3 4 4 5 1 2 2 5 40 
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45 5 5 4 3 3 3 5 4 3 2 3 5 45 

46 2 2 3 2 1 3 4 4 2 3 4 4 34 

47 4 3 1 3 3 1 4 4 2 1 2 5 33 

48 1 3 1 1 1 1 5 4 1 2 3 4 27 

49 2 2 2 1 1 5 5 5 1 3 3 5 35 

50 2 2 2 2 2 1 3 4 1 3 1 5 28 

51 1 1 3 3 1 1 4 1 2 1 3 3 24 

52 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 43 

53 4 4 3 3 1 4 5 5 4 1 1 4 39 

54 4 4 4 4 1 5 5 5 2 2 2 2 40 

55 4 4 4 4 3 2 2 5 1 1 1 5 32 

56 4 4 4 3 3 2 4 4 1 3 3 4 39 

57 3 3 5 2 2 3 5 5 3 3 3 4 41 

58 5 4 5 4 1 5 5 5 1 2 3 4 44 

59 4 3 3 4 4 3 4 5 1 2 3 3 39 

60 5 3 3 3 2 2 5 5 3 1 1 5 38 

61 4 4 4 5 3 1 1 5 1 3 4 4 39 

62 5 5 4 5 5 5 5 4 1 3 4 2 48 

63 5 5 5 4 3 2 3 2 1 4 3 2 39 

64 4 4 3 4 4 3 5 5 1 2 2 5 42 

65 3 3 3 3 2 3 3 5 1 2 4 5 37 

66 5 3 4 5 5 1 1 4 1 1 1 1 32 

67 5 5 5 5 2 2 5 5 1 1 2 5 43 

68 5 5 4 5 2 3 4 4 1 1 1 5 40 

69 5 5 4 5 2 3 4 4 1 2 2 5 42 

70 4 4 4 3 2 1 2 4 1 1 2 4 32 
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Tabel 4.12. 

            VARIABEL  

Lampiran  8 : Denah lokasi penelitian. 

Lampiran 9 :  Biodata Penulis 

 

 

                                               BIODATA PENULIS 

 

N a m a  : R. Kus Suhatmaji 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat/Tgl. Lahir  : Bantul, 04 November 1961 

Alamat   : Perum Griya Mentari Blok A 10 Karanggintung,   

     Purwokerto, Jawa Tengah. 

 

Riwayat Pendidikan : 

 

1. Sekolah Dasar Negeri Sedayu 2 Bantul,  tamat tahun 1973. 

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Argomulyo, Bantul, tamat tahun 1976. 

3. Sekolah Menengah Atas Negeri Argomulyo, Bantul, tamat tahun 1980. 

4. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, lulus tahun 1986. 

5. Pusat Latihan Amanat Agung Lembaga Pelayanan Mahasiswa indonesia   

(LPMI) lulus tahun 1990. 
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 Marturia Yogyakarta, lulus tahun 2016 
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