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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “PERANAN ORANGTUA DALAM PEMBENTUKAN 

KARAKTER REMAJA USIA 13-15 TAHUN”. Skripsi ini dimaksudkan untuk 

memberikan pengertian kepada setiap orangtua bahwa dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan persaingan hidup yang begitu pesat karakter manusia 

juga semakin merosot apalagi di kalangan remaja. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-

sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. 

Karakter dapat didefinisikan sebagai kecenderungan tingkah laku yang konsisten 

secara lahiriah dan batiniah. Orangtua sebagai wakil Allah yang terpanggil untuk 

bertanggung jawab dalam mendidik, mengarahkan, membesarkan dan merawat anak, 

oleh karena itu sebagai orangtua perlu menyadari akan perannya agar dapat 

membentuk karakter  remaja yang baik. Tulisan ini diuraikan secara sistematis yang 

didukung dengan literatur yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Dalam penulisan ini ada 5 bagian yang dibahas oleh penulis yaitu: pertama, 

latar belakang masalah. Kedua, kajian teoritis tentang pembentukan karakter remaja. 

Ketiga, peran orangtua dalam pembentukan karakter remaja. Keempat, aplikasi bagi 

orangtua. Kelima, kesimpulan dan saran. Diharapkan kepada orangtua untuk 

menjalankan perannya dengan baik serta tanggung jawab kepada anak remaja dalam 

membentuk karakter remaja agar remaja dapat memiliki karakter yang baik untuk 

kemuliaan Tuhan serta berkat di manapun. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha mengubah kepribadian seseorang untuk mencapai 

taraf hidup yang lebih baik, sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Pendidikan 

juga merupakan usaha orang dewasa untuk membimbing dan mengarahkan 

kepribadian serta kemampuan peserta didik baik secara formal maupun non-formal. 

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi semua orang. Terutama pendidikan 

yang dimulai dalam sebuah keluarga. 

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan visilisasi 

pribadi anak. Di tengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta kasih, simpati, loyalitas, 

ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga sangat memberikan pengaruh dalam menentukan 

pembentukan watak dan kepribadian anak; dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan 

dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak.1 

 

Artinya bahwa pada dasarnya pendidikan selalu dimulai dari dalam kehidupan 

keluarga, sebab keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, serta 

keluarga merupakan tahap awal dalam upaya pembentukan kepribadian karena 

lingkungan pertama bagi anak dari segala macam fungsi ialah keluarga.  Anak 

merupakan generasi penerus dimasa mendatang, untuk itu perlu dididik sebaik 

mungkin agar dimasa depan dapat menjadi generasi penerus  yang berkarakter dan 

berkepribadian baik. 
Kepribadian adalah kualitas individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan secara unik. 

Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang 

menentukan ciri yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan”.2 

  

Peranan orangtua terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak 

dapat diabaikan sama sekali. Di dalam Amsal  22:6 dikatakan “didiklah orang muda 

menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang 

dari jalan itu.” Ini adalah kunci bagi orangtua untuk melatih anak dan cara untuk lebih 

mengenal anaknya. Menurut Henry (1976, dalam Santoso 2011) menafsirkan ayat ini 

bahwa setiap anak perlu dididik oleh orangtua yang berkomitmen mendidik anak 

dengan bijaksana, di jalan hidup yang telah direncanakan Tuhan dan bukan jalan hidup 

menurut kehendak anak sehingga anak tidak pernah menyimpang dari jalan-Nya 

seumur hidupnya. Sudah menjadi tugas orangtua untuk menuntun anaknya agar tetap 

di jalan yang benar. Wiliam Bennet salah satu tokoh pendidikan menyatakan: 

                                                             
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 120 
2 Http//:Pengertian-Pengertian Kepribadian-Individunet.Com  



 

“keluarga merupakan tempat yang awal dan efektif untuk menjalankan fungsi departemen 

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, 

semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik maka akan sulit sekali institusi lain untuk 

memperbaiki kegagalannya.”3 

 

Artinya bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi pendidikan karakter, 

apabila dalam keluarga gagal maka akan sulit sekali pendidikan dari luar untuk 

memperbaikinya. Oleh karena itu keluarga perlu memiliki kesadaran bahwa peran 

orangtua dan didikan anak di rumah sangat berpengaruh pada karakter anak. 

Dalam sebuah keluarga menginginkan sebuah pertumbuhan dalam hikmat dan 

pengetahuan serta kualitas kepribadian yang baik. Faktor yang paling menentukan  

untuk membangun kepribadian yaitu melalui proses pembelajaran. Orangtua yang 

menginginkan anak-anak memiliki karakter dan kerohanian serta perilaku yang 

membanggakan maka orangtua juga dituntut supaya memperlihatkan semua aspek 

kepribadian yang baik itu terlebih dahulu kepada anak-anak. Jika orangtua tidak 

menjadi teladan dalam hal karakter, tingkah laku yang baik maka harapan untuk 

menciptakan karakter anak yang baik hanya menjadi impian. Mengasuh dan mendidik 

adalah tanggung jawab orangtua yang sangat penting bagi pengembangan karakter 

dan mental anak. Mulai dari cara merawat, dan  membimbing anak dengan baik dan 

penuh perhatian. Perlu diketahui bahwa orangtua adalah figur yang pertama kali 

dikenal oleh anak-anak. 

Akan tetapi seringkali yang terjadi tidak semua orangtua, sebagai penanggung 

jawab utama melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Salah satu dampak yang 

ditimbulkan adalah persaingan dalam dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Hal 

tersebut mengakibatkan banyak pencari kerja yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan 

karena kalah bersaing dengan orang lain yang lebih berkualitas. Banyaknya orangtua 

yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak membuat sebagian mereka menjadi 

frustasi dan acuh tak acuh menghadapi hidup ini sehingga keluarganya makin 

terpuruk. Anak sering menjadi pelampiasan atau tidak mendapat perhatian dan kasih 

sayang dari orangtua. Selain itu kebutuhan anak tidak bisa terpenuhi bisa dikatakan 

terlantarkan. 

Orangtua sibuk dengan pekerjaannya, orangtua berpikir bahwa dengan pekerjaan 

maka akan menghasilkan banyak uang, sehingga orangtua beranggapan bahwa dengan 

uang yang dimiliki dapat memenuhi dan memberikan segala kebutuhan anak. Padahal 

dengan mereka  sibuk bekerja, anak secara tidak langsung kekurangan kasih sayang, 

perhatian dan waktu bersama orangtua, komunikasi antara orangtua dan remaja 

menjadi renggang. Dengan sibuknya orangtua bekerja, maka peranan orangtua dalam 

mendidik anaknya terabaikan. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. 

Bukan hanya itu saja selain kesibukan masih ada juga faktor yang berdampak secara 
                                                             

3 Www.Defenisi-Keluarga-Net.Com 



 

negatif terhadap kehidupan remaja, misalnya konflik yang serius, orangtua bertengkar, 

keluarga menjadi retak, dan akhirnya mengalami perceraian, maka secara psikologis 

faktor tersebut mampu merusak perkembangan mental kepribadian, pola pikir serta 

sistem pembentukan karakter remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERAN ORANGTUA DALAM  

PEMBENTUKAN KARAKTER REMAJA 

 

Peranan Keluarga dan Peranan Orangtua 

a. Peranan Keluarga 

Dari berbagai sumber informasi dan referensi tentang keluarga menjelaskan bahwa 

gambaran mengenai peranan keluarga terbagi dalam beberap sub yaitu gambaran 

tentang keluarga secara umum, pengertian orangtua dan peranan orangtua dalam 

pembentukan karakter remaja. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah suatu kelompok kecil 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.4 Dari pengertian tersebut maka disimpulkan 

bahwa keluarga merupakan bagian terkecil  dari sebuah masyarakat yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dan saling 

bergantung. Menurut Salvicion dan Celis, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih 

dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau 

pengangkatan, di hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain 

serta masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan serta 

perannya. Demikian juga dapat disebut sebagai suatu lembaga ilahi Allah, sebab proses 

pembentukannya dirancang dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri tanpa campur tangan 

kekuatan dunia dan manusia. Kej. 1:27 “maka Allah menciptakan manusia menurut 

gambar dan rupa-Nya menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan 

perempuan diciptakan-Nya mereka”. Sehingga dipahami bahwa keluarga merupakan 

lembaga ilahi yang lebih tinggi dan lebih mulia dari semua institusi yang pernah 

dibentuk oleh dunia. Keluarga juga tidak dapat didirikan sendiri oleh otoritas manusia 

atau lembaga tertentu, kecuali hanya dapat dibentuk oleh Tuhan, sebab keluarga 

merupakan karya ilahi Allah sendiri (Mat. 19:6b). “Karena itu, apa yang telah 

dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia”5. Artinya bahwa keluarga 

yang sudah diikat dalam tali perkawinan, yang sudah diteguhkan tidak boleh 

dipisahkan. 

Sedangkan keluarga menurut Alkitab adalah pembentukan keluarga di bumi 

dimulai ketika Allah menciptakan dan memberkati pasangan suami-istri yaitu Adam 

dan Hawa sebagai keluarga yang lengkap menurut pandangan Allah (Kej. 1:26-31). 

Yesus sendiri membenarkan fakta Alkitabiah tersebut, di mana Ia menyatakan bahwa 

rumah tangga pertama yang dibentuk oleh Allah di bumi adalah keluarga Adam dan 

Hawa (Mat. 19:4-5)6. 

                                                             
4 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854 
5
 Welly Pandensoleng, Keluarga Kristen Rumah Tuhan, (Jakarta: PT. Bastela Indah Prinindo, 2012), 1 

6 Pandensoleng, Keluarga Kristen Rumah Tuhan, 6 



 

Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi 

kebutuhan manusia, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadian dan 

pengembangan ras manusia. Dengan demikian apabila mengaitkan peranan keluarga 

dengan upaya memenuhi kebutuhan individu, maka keluarga merupakan lembaga 

pertama yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui perawatan dan perlakuan 

yang baik dari orangtua. Anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya baik 

fisik-biologis, maupun sosio-psikologisnya. Apabila anak telah memperoleh rasa aman, 

penerimaan sosial dan harga dirinya, maka anak dapat memenuhi kebutuhan 

tertingginya, yaitu perwujudan diri.7 Dapat dikatakan bahwa perwujudan diri seorang 

anak akan terpenuhi apabila anak mendapat perawatan dan perlakuan baik dari dalam 

keluarga. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, 

kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan 

pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan perilaku dari keluarga, kelompok 

dan masyarakat. Dari pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

keluarga adalah suatu komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang saling 

membutuhkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan pribadi 

dan karakter remaja. 

  

b. Peranan orangtua 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.8 

Orangtua secara umum dapat digambarkan dalam sebuah organisasi, lembaga, 

keluarga dan masyarakat adalah sebagai pemegang otoritas paling penting. Orangtua 

adalah orang-orang yang hidup dalam berbudaya mempunyai tugas untuk 

mendefinisikan apa yang baik dan apa yang dianggap buruk. Sehingga anak akan 

merasa baik bila tingkah lakunya sesuai dengan norma tingkah laku yang diterima di 

masyarakat.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Syamsu Yusuf Psikologi, Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

38 
8 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 854 
9 www.pengertian-orangtua.net.29/04/16  

http://www.pengertian-orangtua.net.29/04/16


 

 

BAB III 

PERANAN ORANGTUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

ANAK REMAJA USIA 13-15 TAHUN 

 

Peran Orangtua Sebagai Pemimpin 

Pembentukan terhadap karakter remaja diperlukan pengamatan dalam berbagai 

tugas dan peranan pihak-pihak terkait peranan orangtua mengahadapi karakter anak 

remajanya, artinya orangtua penting untuk menyadari bahwa Allah yang memerintah 

orangtua untuk mendidik anak-anak dalam hal ini; Sariana Sitanggang 

mengemukakan: 

1. Karena orangtua adalah wakil Allah di hadapan anak. Tugas dan tanggung 

jawab apapun yang dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang mendasar 

untuk mewakili Allah terhadap anak-anak. Jika tidak, besar kemungkinan 

orangtua akan gagal menjadi orangtua, khususnya dalam mendidik anak-

anaknya sebagai wakil Allah, orangtua harus berhati-hati, serius dan bertindak 

benar dalam mendidik anak. Sebagai wakil Allah, orangtua hendaknya tidak 

berkata dan bertindak salah terhadap anak. 

2. Karena anak-anak adalah karunia Tuhan terhadap keluarga. 

3. Yang paling kena-mengena dengan kehidupan anak dalam berbagai hal adalah 

orangtua. 

4. Yang paling lekat dengan anak dari beberapa segi komunikasi adalah orangtua 

5. Waktu anak di rumah lebih banyak dibanding di luar rumah.10 

Berarti orangtua yang menjadi pendidik utama bagi anak, sebab di dalam 

keluargalah anak mendapat banyak hal yang akan direalisasikan sepanjang hidupnya, 

sehingga Alkitab memberi arah bagaimana orangtua berperan melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya membentuk, membimbing, mengarahkan karakter anak remaja 

mengarah kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. 

Orangtua disebut sebagai seorang pemimpin seringkali diidentikkan dengan 

seorang yang menduduki posisi yang tinggi dari orang lain. Seorang pemimpin yang 

dimaksud di sini juga menjadi idola bahkan harapan bagi orang yang dipimpinnya. 

Disebut pemimpin itu terlihat dari kemampuannya, kecakapan, keterampilan, bahkan 

relasinya dengan orang lain. Pemimpin yang disebut di sini adalah memberi gambaran 

dalam mengidentikkan orangtua yang juga disebut sebagai pemimpin. Orangtua yang 

bertanggung jawab adalah orangtua yang membina relasi sekaligus membina, 

membentuk, mengarahkan, menjadi model melaksanakan tugas, dan tanggung 

jawabnya hingga dapat mencapai tujuan yang membawa pengaruh positif bagi remaja. 

                                                             
10 Sariaman sitanggang, menegakkan pelaksanaan PAK dalam keluarga dan menikmati kebahagiaan hidup 

ditengah derasnya arus gelombang zaman (Jakarta: CV Mulya Sari, 2008), 17, 18 



 

Menjadi seorang pemimpin orangtua diharapkan memiliki wibawa dan citra diri yang 

baik agar dalam kepemimpinannya tersirat suatu kuasa yang dapat mempengaruhi dan 

membawa remaja ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi semakin canggih, orangtua memberikan arahan dan bimbingan kepada 

anak remaja. 

Penulis akan memaparkan beberapa hal yang penting dimiliki oleh orangtua 

sebagai pemimpin di antaranya adalah: 

a. Orangtua Sebagai Teladan 

Dalam usaha untuk membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik dalam 

karakternya maka semua diawali oleh orangtua. Menjadi orangtua maka hal yang 

dilakukan yaitu menjadi telalan bagi anak-anaknya. Berkepribadian baik adalah 

contoh dari orangtua untuk diteladani oleh anak-anaknya. Menjadi teladan dalam 

rumah tangga merupakan satu hal yang membantu anak-anak dalam pertumbuhan 

karakternya. Andar Ismail menyatakan dalam bukunya: 
“Teladan memang mempunyai daya kuat baik bagi anak kecil maupun orang dewasa, lebih-lebih 

teladan dari pendidik dan pemuka masyarakat. Jika orang yang ada di atas melakukan korupsi 

orang-orang yang di bawahnya akan ikut korupsi, jika guru secara demonstrasi memungut 

sepotong kertas sampah dari lantai, jelas murid-murid langsung menangkap isi pesan tempat itu 

harus bersih”.11 

 

Dapat dikatakan bahwa orangtua menjadi teladan dan contoh bagi anak remaja, 

dapat memahami apa yang diajarkan bukan berdasarkan teori akan tetapi praktek 

hidup. Karena dalam keteladanan ini anak-anak akan meniru apa yang dilihat dari 

orangtua. Mereka akan belajar dari orangtuanya. Anak akan terbiasa dengan apa yang 

ditunjukan oleh orangtuanya dan anggota keluarga lainnya. Stephen Tong mengatakan: 
“Anak-anak akan melihat Tuhan melalui orangtua mereka. Apabila orangtua beres, anak-anak akan 

mempunyai konsep yang beres tentang Tuhan, jika orangtua tidak beres yang rugi bukan orang 

lain, tetapi anak-anak anda sendiri, karena anak-anak tidak akan mempunyai suatu konsep yang 

besar tentang bagaimana seharusnya menjadi orangtua”.12 

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa demikian hal dengan konsep anak-

anak tentang Tuhan. Anak akan mengerti tentang pribadi Tuhan yang sebenarnya 

kalau terlebih dahulu memiliki penilaian yang benar terhadap orangtua. Orangtua 

bukan hanya sebagai tokoh yang mengatur, mengajar dan mendidik dalam keluarga 

melainkan orangtua juga mesti menjadi teladan bagi anak-anak baik melalui perkataan, 

perbuatan, atau sikap dan perlakuan yang baik kepada anak-anak. Setiap orangtua 

perlu menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam keluarga, menghindari 

pertikaian, sikap egois serta keotoriteran agar anak-anak bisa bertumbuh dan 

berkembang baik secara fisik maupun psikologinya. Orangtua perlu menyadari bahwa 

dirinya merupakan wakil Tuhan di dunia ini untuk mendidik dan membesarkan anak-
                                                             

11 Andar Ismail, Selamat Menabur (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1997), 13 
12 Stephen Tong, Membesarkan Anak Dalam Tuhan,7 



 

anaknya, oleh karena itu orangtua perlu berhati-hati di dalam mendidik anak bukan 

dengan sewenang-wenangnya. 

 

b. Orangtua sebagai Guru Utama 

Orangtua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sebelum 

seorang anak mengenal dan mendapat pendidikan formal, terlebih dahulu anak sudah 

belajar banyak hal dari orangtua meskipun hal itu bukan secara langsung diajarkan 

oleh orangtua kepada anak akan tetapi anak belajar melalui kehidupan orangtuanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV  

APLIKASI BAGI ORANGTUA MASA KINI 

 

Pola Pembentukan Karakter Remaja 

Mendidik remaja berdasarkan Alkitab menjadi pola yang baik dalam pembentukan 

kepribadian remaja. “Orangtua yang mendidik anak secara Alkitabiah adalah orangtua 

yang merupakan konsep otoritas berdasarkan kasih” 13  Orangtua pada dasarnya 

memiliki otoritas dalam mengatur anaknya, akan tetapi sesuai dengan aturan yang 

diuraikan dalam Alkitab. Ketika seorang anak dididik sesuai dengan konsep Alkitab 

maka hasilnya akan menjadi berkat bagi orang lain melaui sikap, gaya hidup dan 

perkataan-perkataannya, ini semua karena didikan orangtua. Alkitab menuliskan 

prinsip pendidikan dan pengajaran sebagai pedoman sehingga mengingatkan orangtua 

disepanjang sejarah untuk mendisplinkan anak-anaknya. Mendidik bukan hanya 

dengan kata-kata saja tetapi juga dengan menggunakan rotan dalam pengertian ini 

adalah mempunyai batas-batas dan tidak melukai hati anak-anak seperti  dalam Amsal 

19:18 mengatakan “hajarlah anakmu selama ada harapan tetapi jangan engkau 

menginginkan kematiannya”; Amsal 13:24 “siapa tidak menggunakan tongkat, benci 

kepada anaknya tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya”. 

Tindakan pendisplinan yang tepat waktu, kendatipun tidak menyenangkan dan 

menyakitkan pada waktu diberikan akan menghasilkan anak-anak yang berbahagia 

dan sukses.14 Anak akan merasakan bahwa perbuatan yang tidak baik pasti mendapat 

displin. Alkitab menuliskan “bagaimana Tuhan mendidik atau dengan kata lain 

menghajar umat-Nya yang tegar tengkuk yang keras kepala berjalan menuju tanah 

Kanaan yang sebenarnya dekat tetapi ditempuh dengan waktu yang sangat lama, oleh 

karena kasih-Nya yang sangat besar kepada umat-Nya. Disiplin selalu ditegaskan demi 

kebaikan umat-Nya juga. Orangtua yang menghargai anak-anaknya dan menghajar 

mereka dengan harga diri dan hormat pasti akan dihormati olah anak-anaknya.15 Dari 

pernyataan tersebut mengarah kepada orangtua, bagaimana memperlakukan anak 

menjadi orang yang menjunjung tinggi didikan, dengan tidak menyakiti hati, 

memanaskan hati, merendahkan dan tidak menghargai tetapi hendaknya bersumber 

dari ajaran Tuhan yakni Alkitab. 

 

 

 

 

                                                             
13 Bruce Narramore, Mengapa Anak-Anak Berkelakuan Buruk (Bandung:Yayasan Kalam Hidup, 1999), 

34 
14 Tedd Trip, Mengembalakan Anak Anda (Malang: Gandum Mas, 2002), 177 
15 Trip, Men Mengembalakan Anak Anda, 210 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Orangtua adalah wakil Allah yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada 

anak. Anak adalah anugerah yang dimiliki oleh orangtua. Sebagai orangtua perlu 

memahami perannya dalam memimpin, serta membimbing remaja dan meneladani 

Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, dan kemampuan kepada orangtua dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Karena 

mendidik itu tidak hanya sebatas kata-kata melainkan juga harus disertai dengan 

perbuatan. Sebagai orangtua dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin maka 

orangtua hendaknya menjadi teladan, dan guru rohani bagi remaja agar karakter 

remaja dapat bertumbuh dengan baik. 

Remaja merupakan generasi penerus bagi keluarga, gereja, nusa dan bangsa pada 

perkembangannya, remaja berada pada tingkat pencarian identitas diri dan pada usia 

ini pula remaja membutuhkan bimbingan dari orang dewasa terlebih orangtua. Untuk 

itu dalam melakoni peran orangtua sebagai pendidik perlu menjadi mentor, 

memotivasi, memfasilitasi, menjadi teman dan sahabat serta penasihat bagi remaja agar 

dalam diri remaja dapat terarah dengan baik. Orangtua juga perlu membimbing anak 

remajanya yang sedang dalam tahap perkembangannya agar remaja memiliki 

kepribadian yang terpuji terlebih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. 

Orangtua perlu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pembentukan karakter 

remaja dengan bersandar kepada pimpinan Roh Kudus yang memberikan penerangan 

dan kekuatan kepada orangtua. 


