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ABSTRAK 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada setiap orangtua 

bahwa peran orangtua dalam membimbing perkembangan pengetahuan anak usia 4-6 

tahun merupakan tugas dan tanggung jawab orangtua, karena hal ini merupakan suatu 

hal yang penting terhadap kehidupan dan masa depan anak. Orangtua yang berhasil 

membimbing perkembangan pengetahuan anak merupakan orangtua yang bertaggung 

jawab bagi masa depan anak, tetapi orangtua yang tidak berhasil dalam membimbing 

perkembangan pengetahuan anak merupakan orangtua yang gagal. Penulisan skripsi 

ini bertujuan untuk menjelaskan pertama, orangtua sebagai pembimbing anak. Kedua, 

identitas usia anak 4-6 tahun, tinjauan teologis. Ketiga, membimbing perkembangan 

pengetahuan anak. Ini merupakan suatu tugas tanggung jawab bagi orangtua yang 

sudah melahirkan anak. Penulisan skripsi ini diuraikan berdasarkan hasil penelitian 

secara literatur (kepustakaan), yang memakai metode analisis deskriptif dengan tujuan 

menjelaskan suatu hal apa adanya. Dengan demikian, skripsi berguna memberikan 

sumbangsih guna bagi orangtua, dan dapat memberikan dorongan kepada anak dalam 

masa depannya, dan menolong penulis lebih memahami peranan orangtua dalam 

membimbing perkembangan pengetahuan anak. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 Orangtua mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan keluarga 

termasuk anak. Perkembangan pengetahuan anak sangat ditentukan oleh pengajaran 

yang didapatkan dari orangtua. Dalam hal ini orangtua mempunyai tanggung jawab 

terhadap anak-anak. Apa dan bagaimana perkembangan pengetahuan anak tersebut 

sangat ditentukan oleh orangtua, dalam Amsal 1:8-9 tertulis bahwa “ketika anak mau 

mendengarkan didikan orangtua dan tidak menyia-nyiakan ajaran orangtua maka 

kebajikan dan pengetahuan akan didapatkan”. Alkitab mengajarkan dasar didikan 

yang benar dalam keluarga. 

 Namun pada kenyataannya sering ditemui masih banyak orangtua yang tidak 

memiliki relasi atau komunikasi yang baik dengan anaknya. Akibatnya anak tidak mau 

mendengarkan nasihat maupun didikan dari orangtua. Dalam hal ini dapat 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak, jadi tidak heran anak seringkali 

melawan orangtua dan menyepelekan didikan orangtua. 

 Jika dilihat dari konteks Alkitab, orangtua mempunyai peran dan hak yang 

sangat penting karena orangtua merupakan wakil Allah di bumi, jadi dipastikan 

orangtua mempunyai otoritas yang tinggi dalam mendidik anak. 

 Perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh keluarga, sekolah dan 

lingkungan dimana anak berada atau dengan kata lain dalam perkembangan anak 

sangat mempengaruhi faktor-faktor lingkungan atau kadang dibawah dari keturunan 

(bawahan).1 Faktor lingkungan juga sangat dipengaruhi dalam perkembangan 

pengetahuan anak, dalam hal ini orangtua perlu memperlihatkan pergaulan anaknya. 

Pergaulan yang buruk juga dapat mengakibatkan anak itu tidak bisa berkembang 

dalam pengetahuan. 1 Kor. 15:33 tertulis bahwa “janganlah kamu sesat: pergaulan yang 

buruk merusak kebiasaan yang baik”. Pergaulan yang buruk membawa anak dalam 

kesesatan, maka dari itu orangtua dapat membimbing anaknya supaya jangan 

terjerumus dalam pergaulan yang sesat. 

 Orangtua yang terdiri dari ayah dan ibu yang melahirkan anak, serta 

mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mengajar dan mendidik anaknya agar 

menjadi generasi yang baik. Orangtua juga mempunyai peran yang sangat penting 

dalam membimbing pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan anak. Keberhasilan 

seorang anak di dunia ini tidak terlepas dari peranan orangtuanya.2 

 Hal ini menunjukan bahwa kepedulian orangtua terhadap anak sangat besar. 

Sejumlah upaya dilakukan orangtua untuk mendukung pendidikan anak-anaknya. 

                                                           
1 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pt. Reamaja Rosdakarya, 2014), 14 
2 Prima Pernama Sari, Mudahnya Tercapai Berpikir Positif (Yogyakarta: PSIKOPEDIA, 2016), 260 



 

 

Misalnya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah, penerapan 

waktu khusus belajar bagi anak dan melakukan pendampingan saat anak belajar, 

bahkan tidak sedikit pula  orangtua yang mengalokasikan anggaran khusus untuk les 

tambahan yang diharapkan bisa meningkatkan prestasi anak di sekolah. Adapun upaya 

yang dilakukan setidaknya satu, yaitu peduli pada pendidikan anak. 

 Orangtua juga harus menyadari bahwa anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan. Khususnya dipengaruhi oleh keluarganya, anak hampir tidak berdaya 

untuk mengubah nasib dirinya khususnya dari pengaruh keluarganya. 

 Ketika dalam proses pertumbuhan, seorang anak dapat melihat hal-hal yang ia 

ingin kembangkan di masa yang akan datang melalui proses pertumbuhan itu. Apakah 

sebenarnya ditekankan di dalam mendidik anak, baik di rumah maupun di sekolah? 

Pendidikanlah yang menjadi utama dalam membangun perkembangan pengetahuan 

anak. Pendidikan sebagai suatu kriteria sukses yang banyak ditekankan oleh orangtua 

ataupun guru di dalam lingkungan hidup dan sekolah. Bagaimana sikap orangtua 

dalam membangun perkembagan pengetahuan seorang anak sehingga seorang anak 

dapat memahami jati dirinya sebagai seorang pelajar, orangtua wajib mendukung anak 

dimasa perkembangan, supaya seorang anak dapat mengembangkan pengetahuan  

mereka dimasa pertumbuhan usia dini sampai dewasa. Peranan keluarga dalam 

pengajaran pendidikan terhadap petumbuhan anak adalah hal yang penting dan nyata. 

Banyak ilmuan rohani percaya bahwa pertumbuhan perkembangan pengetahuan anak 

melalui mekanisme kelangsungan hidup yang dimulai dalam keluarga. Kerangka-

kerangka seperti itu adalah proses pembentukan peranan keluarga dalam pengajaran 

perkembangan pengetahuan anak.3  Adapun jenis-jenis peranan dalam pembangunan 

pendidikan anak salah satu peranannya adalah peran serta dalam pelayanan orangtua 

terhadap masyarakat terlihat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut 

membantu sekolah ketika dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 John Virgil , Peranan Keluarga Dalam Pembelajaran PAK ( Jakarta: YAKI, 2012), 1 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERANAN ORANGTUA DALAM MEMBIMBING 

PERKEMBANGAN PENGETAHUAN ANAK USIA 4-6 TAHUN 

 

 Harapan terbesar orangtua adalah ingin memiliki anak yang saleh. Tidak sedikit 

orangtua yang mempunyai peran aktif dalam mendidik anak. Di zaman sekarang ini 

anak-anak sangat berpengaruh pada perkembangan sehingga orangtua sangat sulit 

untuk dapat membimbing anak. Proses dari perkembangan anak ini berawal dari 

bagaimana orangtua mampu berperan dalam mengasuh dan mendidik anak, 

kepedulian orangtua dengan anak itu sangatlah penting, sehingga ada penekanan dari 

orangtua terhadap perkembangan pengetahuan anak. 

 Membimbing juga mempunyai arti yang sangat banyak yaitu mengajar, 

mengasuh, merawat, mendidik dan lain-lain. Orangtua wajib melaksanakan tanggung 

jawabnya dalam membimbing anak. Pertumbuhan seorang anak tidak lepas dari 

perhatian orangtua dalam mengasuh arahan yang baik kepada anak. 

 Masa kanak-kanak adalah masa yang tidak mungkin bisa terulang lagi. Masa ini 

merupakan masa yang paling dasar dan awal, yang memberikan kesan yang paling 

mendalam dalam hidup seseorang. Jika seorang sudah tua, ia akan mudah melupakan 

segala yang baru didengar dan dialaminya, tetapi ia tidak pernah melupakan hal-hal 

yang pernah dialaminya pada masa kanak-kanak.4  

 Orangtua harus memperhatikan setiap pertumbuhan dan perkembangan anak 

sehingga anak bisa bertumbuh dengan baik dimasa muda mereka, karena disetiap 

pertumbuhan anak itu banyak orangtua yang mengabaikan anak mereka, sehingga 

pertumbuhan mereka menjadi tidak baik. Pendekatan orangtua bersama anak itu perlu 

disertai dengan takut akan Tuhan, seorang anak kecil wajib untuk didoakan. Dalam 

Matius 19:13-15 tertulis bahwa: 
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas 

mereka. Tetapi Yesus berkata: biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka 

datang kepadaku; sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Ia 

melatakkan tangan-Nya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ. Mereka dan 

mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. 

Nats di atas menceritakan bahwa Yesus sedang dikelilingi oleh orang banyak. Di 

antara mereka banyak juga yang membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Yesus. 

Tetapi murid-murid-Nya tidak mengindahkan anak-anak itu, dan menganggapnya 

anak-anak kecil itu hanya menggangu saja. Murid-murid Yesus, justru memarahi 

mereka dan mencegah mereka datang kepada Yesus. Namun tanggapa Yesus adalah 

“biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku,” lalu Ia memberkati mereka.5 

                                                           
4 Stephen Tong, Arsitek Jiwa (Jakarta :Momentum, 1993), 2 
5 Tong, Aristek Jiwa, 1 



 

 

Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri 

seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisien. 

Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelektual, 

emosional, spiritual, adalah hubungan satu sama lain, misalnya perkembangan 

kemampuan membaca meliputi perkembangan otot mata, kapasitas membaca, 

kemampuan membedakan, perkembangan suara, pengalaman, sosial dan emosional. 

Perkembangan itu umumnya berjalan lambat, karena itu harus memperhatikan dengan 

teliti, jangan hanya melihat pertumbuhan fisiknya saja, karena belum tentu sejalan 

dengan perkembangan dalam segi-segi mental dan emosionalnya.6 

 

Orangtua Sebagai Pembimbing Anak 

1. Orangtua sebagai pendidik utama 

 Peran orangtua dalam mendidik anak tidak hanya terbatas dalam memberi 

makanan, minuman, memberi pakaian baru, dan tempat berteduh yang nyaman. 

Beberapa hal tersebut bukan berarti tidak perlu, sangat perlu namun ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Pendidikan yang baik itu akan 

tercermin dari tingkahlaku anak ketika berada dekat dengan orangtuanya.  

 Perhatian orangtua, terutama dalam hal pendidikan anak sangatlah diperlukan. 

Terlebih lagi yang harus difokuskan adalah perhatian orangtua terhadap aktifitas 

belajar yang dilakukan anak sehari-hari dalam kapasitas sebagai pelajar, yang akan 

diproyeksikan kelak sebagai pemimpin sebagai pemimpin masa depan. Bentuk 

perhatian orangtua terhadap anak dapat berupa bimbingan dan nasehat, pengawasan 

terhadap belajar anak, memberi motifasi dan penghargaan serta pemenuhan kebutuhan 

belajar anak. Dalam Efesus 6:4 menyatakan, “dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkit 

amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat 

Tuhan.” Ayat ini mengajarkan kepada orangtua bahwa nasihat dan didikan itu lebih 

penting dibandingkan dengan amarah, nantinya anak akan jauh lebih berpikir dengan 

baik jika disertai dengan nasihat yang diberikan kepada orangtua dari pada amarah 

yang nantinya anak akan merasa sulit untuk diterima baik dalam keluarga maupun di 

lingkungan sekitar jika anak sering dimarahi. 

 

2. Orangtua sebagai pengasuh 

Pada hakikatnya orangtua bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi dan 

mengasuh anak. Suasana hubungan di dalam keluarga memberi corak yang berarti bagi 

anak. Sebaliknya tanpa kehangatan dan keakraban dalam keluarga, dapat menjadikan 

anak cemas dan tidak percaya diri. Tanpa kemesraan dan kasih sayang dari orangtua, 

                                                           
6 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT BUMI AKSARA, Cetakan Ke-1 2001), 94. 



 

 

anak kurang mampu menjalin hubungan yang berarti dengan orang lain.7 Untuk itu 

perlu jalinan kasih antara anak dan orangtua dalam keluarga agar muncul percaya diri 

dalam diri seorang anak. 

Orangtua adalah komponen yang terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan 

hasil dari sebuah perkawinan yang sah, yang dapat membentuk sebuah keluarga. Masa 

menjadi orangtua adalah masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. 

Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orangtua 

merupakan suatu keniscayaan. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, 

mendidik, dan membimbing anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat. 

Orangtua merupakan orang yang pertama diberikan tanggung jawab oleh Tuhan 

untuk mengasuh, memelihara, dan membentuk kepribadian anak-anak sebagai wakil 

Allah di dalam dunia ini. Seorang pendidik bukan hanya seorang yang pandai 

berbicara tetapi seorang pendidik adalah yang bertindak sesuai dengan perkataannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Jason Lase, Pengaruh Keluarga Dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa (Jakarta: PPS FKIP-UKI, Cetakan 

Ke-2, 1998), 39 



 

 

BAB III 

PENGETAHUAN ANAK USIA 4-6 TAHUN 

 

Kemampuan Mengingat 

 Kemampuan seorang anak untuk dapat mengingat merupakan sebuah 

perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anak. Mengingat merupakan 

kesan-kesan yang hidupnya kembali dari sebuah pikiran dari anak. Menurut 

Widyapranawa, mengingat merupakan organ untuk menyimpan kesan-kesan dan 

dihidupkan kembali kesan-kesan tersebut.8 

 Pernyataan di atas, penulis simpulkan bahwa anak-anak dalam masa 

perkembangan pengetahuan mereka dapat menyimpan sebuah pengalaman atau masa-

masa yang mereka lalui di dalam pribadi seorang anak. Dalam setiap perkembangan 

anak tentang mengingat, ada juga yang disebut mengingat yang sadar dan mengingat 

yang di luar kesadaran. Mengingat yang di luar kesadaran yaitu jika seseorang pernah 

mengingat sesuatu kata atau suatu kejadian, maka seorang anak harus mengucapkan 

suatu pertanyaan yang jelas mengenai soal atau kata yang dilupakan itu. 

 Widyapranawa mengungkapkan “mengingat” adalah,  
Tanamkanlah ingatan itu dalam ingatan anak-anak, dengan disertai harapan bahwa anak akan 

mendapat jawabannya. Selanjutnya pertanyaan itu dibiarkan saja dulu, lalu perhatian anak 

ditujukan kepada suatu yang lain. Jika jawaban yang diharapkan belum juga datang sebelum 

anak tertidur, anak harus mengulangi sekali lagi pertanyaan itu untuk dapat mengingat dan 

untuk harapan esok harinya akan mendapat jawabannya. Jika anak-anak benar-benar yakin akan 

menerima jawaban yang diharapkan itu melalui fungsi mengingat anak yang bekerja terus 

walaupun dalam peristrahatan, maka hasilnya tidak akan sia-sia. Ingatan anak akan menjadi 

sadar dan aktif kembali melalui kemampuan orangtua. Jadi mengingat yang di luar kesadaran 

itu, seolah-olah dimasukan ke dalam pikiran anak yang sadar aktif dan hidup.9 

Mengingat merupakan yang terpenting dalam pengetahuan anak, seorang anak 

yang tidak memiliki daya mengingat yang baik, dalam masa perkembangan 

pengetahuan anak dapat terganggu. Anak dapat mengingat hal-hal yang ia telah lalui 

dalam masa pertumbuhannya baik itu pengalaman pribadinya atau dari orangtua dan 

lingkungan. Daya tangkap kemampuan mengingat anak juga akan menjadi lebih baik 

apabila orangtua dapat membimbing anak dalam masa perkembangan secara baik. 

Anak yang dapat mengingat dengan baik tidak terlepas dari ajaran dan bimbingan dari 

orangtuanya. Orangtua yang berhasil mendidik anak merupakan orangtua yang 

bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anaknya begitu seorang anak 

yang berhasil dalam pendidikannya tidak terlepas dari tanggung jawab orangtuanya. 

Dengan adanya daya mengingat anak, anak-anak mudah mengahafal  apa yang 

telah ia pelajari sehingga pengetahuan untuk mengingatnya menjadi lebih baik lagi. 

Dalam masa perkembangan, anak akan memahami apa yang sudah dipelajarinya 
                                                           
8 S.H.Widyapranawa, Pendidikan Kepribadian Diri Sendiri (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2003), 56 
9 Widyapranawa, Pendidikan Kepribadian Diri Sendiri, 56 



 

 

dalam proses perkembangan pengetahuannya, sehingga anak tidak lagi bersusah payah 

untuk mau belajar kembali tentang pengalamannya yang sudah ia lewati semasa 

belajarnya dalam perkembangan. 

 

Kemampuan Menghafal 

 Kemampuan menghafal adalah suatu kekuatan yang dimiliki seorang anak dan 

berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar mudah mengingat. Kemampuan 

menghafal juga sebagai salah satu metode yang digunakan seorang anak untuk 

mengingat kembali apa yang pernah dibacakan. Hal ini tidak dimiliki oleh semua anak 

karena kemampuan mengahafal ini memerlukan kecakapan dan kemampuan yang 

kuat untuk mengingat apa yang pernah ia baca. 

 Kemampuan menghafal perlu belajar, kemampuan ini sebaiknya dilakukan 

secara klasikal, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan ringan tentang arti kata 

sehingga mudah dimengerti  anak. Misalnya ayat Alkitab yang diberikan kepada 

seorang anak itu panjang maka ayat Alkitab tersebut dibagi dalam satuan-satuan 

kalimat dan setiap satuan kalimat diberikan penjelasan sepenuhnya.10 Dengan 

demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kemampuan menghafal adalah suatu 

kemampuan yang perlu belajar dan perlu memiliki suatu pengingatan yang baik 

sehingga apa yang pernah ia belajar dan baca selalu diingatkan. Dalam hal ini, orangtua 

juga bisa menggunakan metode ini untuk  membimbing seorang anak supaya 

perkembangan pengetahuan yang dimiliki olah anak tersebut terus meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Abubakar Baradja, Psikologi Perkembangan Tahapan-Tahapan Dan Aspek-Aspeknya Dari 0 Tahun Sampai 

Akhil Balik (Jakarta: Studia Press, 2005), 86 



 

 

BAB IV 

APLIKASI PERANAN ORANGTUA DALAM MEMBIMBING ANAK 

 

Orangtua adalah wakil Allah di dunia. Orangtua yang dipercayakan Tuhan 

untuk memiliki anak, merupakan suatu suka cita yang besar, karena itu orangtua dapat 

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang besar sebab anak-anak 

yang Tuhan percayakan kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Selagi 

orangtua diberikan tugas penting untuk mendidik anak maka sudah seharusnya 

orangtua memberikan didikan yang terbaik untuk anak. 

 

A. Bagi Anak 

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi perkembangan teknologi akhir-

akhir ini, yang bisa membaca dampak yang negatif bagi anak, karena itu perlu 

diketahui bahwa iblis sedang kerja dengan giat untuk mempengaruhi manusia 

termasuk anak-anak yang kurang memahami situasi sekarang ini, dapat terseret ke hal 

yang negatif. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab orangtua yang harus 

merampas kembali anak-anaknya dari cengkraman iblis seperti firman yang tertulis, 

“Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukanlah belas 

kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian 

mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa (Yudas 1:23). 

Tidak ada cara lain yang dapat menolong orangtua untuk mengaplikasikan apa 

yang tertulis di atas, yaitu hanya dengan cara orangtua menyediakan waktu yang 

efektif-efektifnya dan memiliki waktu kebersamaan dengan anak sebanyak-

sebanyaknya, setiap ada kesempatan bisa berkomunikasi dalam kondisi apapun, baik 

dalam bercengkrama, bercerita, bercanda, bahkan bisa menghabiskan waktu bersama 

dengan anak. 

Orangtua tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan 

hidup anak dengan memperhatikan kebutuhan jasmani saja dan anak tidak diajar 

sesuai dengan pendidikan formal (sekolah) agar anak nantinya berhasil dalam 

pendidikan. Pendidikan formal itu sangat penting tetapi yang tidak kalah penting ialah 

pendidikan rohani anak-anak. Orangtua yang percaya Tuhan Yesus perlu meyakini 

dengan sungguh bahwa anak perlu mengenal Kristus secara pribadi. Setiap orangtua 

yang menyadari akan kebutuhan rohani ini penting bagi anak, tentu orangtua merasa 

bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka pada hal-hal rohani. 

Apabila hal ini disadari oleh setiap orangtua, maka anak-anak akan diperhatikannya 

juga untuk pendidikan yang menyangkut hal-hal rohani. Kata Hastead “karena di 

rumahlah tanggung jawab utama untuk memperkenalkan pengajaran Kristen itu 

dituntut, pertama-pertama pengajaran iman yang efektif harus dinyatakan.11 

                                                           
11 Wes Haystead, Mengenalkan Allah Kepada Anak (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), 28 



 

 

 

B. Bagi Orangtua 

Anak-anak sebagai biji mata, yang dapat melihat masa depan, maka sejak dini 

mereka harus dibekali dengan sungguh-sungguh oleh orangtua dalam hal kematangan 

fisik, mental, dan rohaninya. Oleh sebab itu orangtua dituntut untuk dapat mendidik 

dan membina anak-anaknya dengan baik. Peran anak dalam keluarga diharapkan 

dapat berjalan dengan baik dan searah karena bimbingan dan pengarahan dari 

orangtua. Seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga akan berkembang 

menjadi anak yang baik bila lingkungan sekitarnya memiliki lingkungan yang baik 

pula. Sikap anak yang bertumbuh dengan baik adalah sikap yang dapat menghargai 

Allah dan kekudusan-Nya. Anak diharapkan dapat mengenal Allah lebih dalam 

sehingga anak bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan pribadinya. 

Upaya orangtua dalam membimbing perkembangan pengetahuan anak-anak 

bagian yang tidak terpisah dari serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

orangtua. Kewajiban orangtua dalam membimbing perkembangan anak sama 

pentingnya dengan mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah adalah untuk 

membimbing perkembangan anak dalam rangka memenuhi kebutuhan mental dan 

rohani dari pada anak-anak. Sebagai orangtua, kedua hal di atas sangat saling berkaitan 

erat satu dengan yang lainnya. Apabila anak dididik menjadi anak yang baik, maka 

anak tersebut menjadi yang baik dan hidup menurut apa yang telah diperintahkan 

orangtua. 

Di dalam Firman Allah dalam ke-sepuluh hukum taurat dikatakan “Hormatilah 

ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu 

kepadamu (Kel. 20:12).” Apabila anak sejak usia dini diajar tentang hidup mengasihi 

dan taat kepada orangtua, maka anak kelak dikemudian hari akan memiliki sikap 

menghormati ayah dan ibunya dan hal itu akan mendatangkan berkat dan kasih 

pemeliharaan Allah. Hal ini terbukti dengan janji Allah yakni “akan lanjut umurmu di 

tanah yang diberikan Tuhan.” Harapan yang dirindukan orangtua terhadap kehidupan 

anak-anaknya dikemudian hari adalah agar anaknya dapat menghormati orangtua di 

dalam tingkah lakunya. Menghormati orangtua berarti menghargai segala kebaikan 

orangtua yang telah mendidk, memelihara, merawat, membimbing dengan penuh 

kasih sayang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Setiap orangtua mempunyai keinginan supaya anak-anaknya menjadi anak yang 

taat kepada orangtua dan juga kepada Tuhan. Hal tersebut dapat tercapai bila orangtua 

dapat membimbing anak dalam masa perkembangan secara baik. Hal ini dilakukan 

bukan saja karena orangtua mempunyai tujuan supaya masa depan anak-anaknya 

menjadi lebih baik, tetapi ini juga merupakan perintah Tuhan yang tertulis dalam 

Alkitab. Orangtua yang mempunyai hubungan dengan Tuhan memahami bahwa tugas 

ini merupakan tanggungjawabnya, sehingga ia melaksanakan dengan baik sesuai apa 

yang Tuhan perintahkan kepadanya. 

Dengan orangtua membimbing perkembangan pengetahuan anak, maka anak-

anak semakin bertumbuh menjadi anak yang pintar dan taat kepada orangtuanya, 

tetapi apabila orangtua tidak membimbing perkembangan pengetahuan anak, maka 

anak akan bodoh dan tidak akan berkembang secara intelektualnya. Namun di dalam 

melaksanakan bimbingan perkembangan pengetahuan anak ini orangtua harus selalu 

memperhatikan identitas anak: perkembangan secara fisik, secara emosi, secara mental, 

secara sosial dan kerohanian. Orangtua harus memahami bahwa identitas anak juga 

merupakan suatu proses dimana anak-anak akan bertumbuh dan berkembang dalam 

pengetahuannya. Dengan demikian anak-anak juga harus ketahui bahwa peranan 

orangtua juga sangat penting dalam perkembangan pengetahuan mereka yaitu peran 

orangtua sebagai wakil Allah, peran orangtua sebagai penanggung jawab seksual, 

sebagia pendidik, sebagai kebutuhan anak dan penanggung jawab rohani anak. 

Maka setiap anak-anak harus pahami betapa pentingnya orangtua dalam 

membimbing perkembangan pengetahuan anak maka dari itu anak-anak yang sukses 

tidak terlepas dari peran orangtua dalam kesuksesan anak-anaknya. 

 Membimbing perkembangan pengetahuan anak ini juga sanga penting bagi 

anak, karena keberhasilan anak ini juga dapat mencerminkan masa depan yang baik 

bagi keluarga. Untuk itu, orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anak dan 

bertanggung jawab memelihara anak dalam segala keadaan dan kebutuhannya, baik 

kebutuhan rohani, maupun kebutuhan jasmani. Orangtua juga hendak mengasihi anak-

anaknya, karena tanpa kasih dan sayang orangtua terhadap anak maka pendidikan 

anak tidak akan berkembang dengan baik dan karena itu orangtua juga sebagai wakil 

Allah di dunia perlu melindungi anak dan memberi rasa aman, sehingga dapat 

bertumbuh secara baik. 


