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ABSTRAK 

 

SARUMAHA, HATI ARNI 

2018, STRATEGI ORANG TUA DALAM MENDIDIK MORALITAS 

ANAK USIA 9-11 TAHUN Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar 

(SETIA) Jakarta. Skripsi S.Pd,. halaman. 

 

 

 Berdasarkan rumusan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana gambaran anak yang kurang 

bermoral, bagaimana strategi orang tua dalam mendidik anak usia 9-11tahun yang 

kurang bermoral, Bagaimana aplikasi bagi orang tua. Penelitian ini dilakukan 

untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: menjelaskan tentang 

perkembangan anak usia 9-11 tahun. Menjelaskan strategi orang tua dalam 

mendidik anak usia 9-11 tahun dan menjelaskan aplikasi abgi orang tua dan anak. 

Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif literature 

(murni) karena metode kualitatif murni adalah sebuah cara atau upaya untuk 

menentukan pada aspek pemahaman secara mendalam pasa suatu pemahaman. 

Penelitian kualitatif murni adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, 

cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Pada 

skrispi ini juga menguraikan bahasan tiap-tiap babnya BAB 1 memaparkan akan  

latar belakang penulis skripsi ini. BAB II kajian Teori : perkembangan anak usia 

9-11 tahun.  BAB III strategi orang tua dalam mendidik moralitas anak usia 9-11 

tahun. BAB IV aplikasi bagi orang tua dan anak. BAB V kesimpulan dan saran. 

 Hipotesis jika Jika orang tua mengetahui strategi-strategi dalam mendidik  

anak diusia 9-11 tahun, maka moral anak akan terbentuk dengan baik dan  

memiliki  kehidupan yang berhasil dimasa yang akan datang. 

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut : pertama adanya, kajian teori 

tentang perkembangan anak usia-11 tahun. Kedua, terwujudnya  strategi orang tua 

dalam mendidik  moralitas anak usia 9-11 tahun. Ketiga, terbukti adanya aplikasi 

bagi orang tua dan anak. 

Berdasarkan penelitian di atas, adapun saran-saran yang direkomendasikan 

adalah: orangtua tahu betapa pentingnya mendidik moralitas anak sejak dini, 

khususnya dalam meningkatkan moralitas anak dan menjadi model yang baik 

terhadap anak. 
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BAB I                                                         

PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan ini, penulis akan menguraikan secara berturut-turut 

dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi tidak hanya untuk dikenal di kalangan militer, khususnya strategi 

perang, dan tidak hanya untuk dikenal dikalangan pendidikan tetapi strategi juga 

sangat penting untuk orang tua mengetahui dan melakukannya dalam 

mempersiapkan moral anak pada usia 9-11 Tahun. J. Omar Brubaker dan Robert 

E. Clark, menyatakan “Usia 9-11 tahun merupakan perwujudan gairah hidup, 

orang tua dan guru sangat penting dalam menuntun anak pada usia ini.”1 anak 

dalam usia ini juga mulai mengenali lingkungannya dan kebudayaannya, tetapi 

masih dalam keadaan liar yang harus dituntun oleh orang tua. 

 Persoalan kenakalan anak sering kali ditemukan dalam rumah tangga dan 

lingkungan sosial masyarakat, hal tersebut merupakan pokok masalah yang sering 

kali membuat orang tua pusing dan malu terhadap sikap anaknya dalam kehidupan 

sehari-hari, baik dalam keluarga dan dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena 

itu orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan moral anak, dalam hal ini 

orang tua memprioritaskan anak.   

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diusia 9-11 sangat 

mempengaruhi moral anak, sehingga orang tua memiliki tugas dan tanggung 

                                                
1J. Omar Brubaker Dan Robert E. Clark, Memahami Sesama Kita Kanak-Kanak Kaum 

Muda Dan Dewasa, ( Malang: Yayasan Penerbit Gandung Mas, 2000), 63. 



jawab yang tidak mudah dalam membina, mengajar, mendidik dan mengawasi 

anak, untuk mencapai masa depan yang berhasil guna bagi dirinya dan bermanfaat 

dalam keluarga serta masyarakat. Kurangnya moral anak kepada orang tua, 

keluarga dan kepada masyarakat, penyebabnya adalah karena kurangnya strategi 

orang tua dalam mendidik anak, sehingga anak diusia 9-11 tahun pada akhirnya 

anak memiliki moral yang kurang baik. Oleh karena itu orang tua perlu mendidik 

anak dari usia 9-11 tahun untuk memudahkan membentuk moral anak.  

Perilaku baik buruknya orang tua juga menjadi teladan utama bagi anak 

diusia 9-11 tahun, orang tua harus memiliki sifat dewasa maka hal tersebut 

menurun kepada anak-anaknya, tetapi yang menjadi persoalan adalah begitu 

banyak orang tua yang sifatnya juga tidak dewasa dan tidak menjadi teladan bagi 

anak-anak, sehingga moral anak-anak sangat berkurang. 

Adapun akibat-akibat anak yang kurang bermoral, tidak sopan terhadap 

orang tua,  terjerumus dalam pergaulan bebas, merokok, narkoba, seks dan masih 

banyak hal yang membuat moral anak rusak, dalam hal ini Singgih D. Gunarsa 

mengatakan “tanggapan terhadap perbuatan moral pada anak-anak lebih banyak 

diberikan mengenai akibat, sedangkan pada anak-anak yang lebih besar lebih 

banyak mengenai tujuan”.2 Dalam hal ini di atas strategi orang tua dalam 

mendidik anak usia 9-11 tahun sangat penting bagi anak. Berhubung dengan 

pertumbuhan moral anak tidak lepas dari bagaimana orang tua mendidik moral 

anak diusi 9-11 tahun. 

B. Identifikasi Masalah 

                                                
2Singgih D. Gunarsa, Dasar Dan Teori Perkembangan Anak, (Jakarta: PT. BKP Gunung 

Mulia, 2003),  196.  



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Orang tua kurang cakap melaksanakan strategi pada anak 

2. Adanya orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mendidik anak 

3. Kurangnya perhatian komunikasi orang tua terhadap anak 

4. Kurangnya pernanan orang tua dalam mendidik moral anak usia 9-11 

tahun 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka masalah utama dibatasi 

pada poin ke 1 yaitu: orang tua kurang cakap melaksanakan strategi pada 

anak. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran anak yang kurang bermoral? 

2. Bagaimana strategi orang tua dalam mendidik anak usia 9-11 tahun yang 

kurang bermoral ? 

3. Bagaimana aplikasi bagi orang tua ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Memaparkan strategi orang tua dalam mendidik anak usia 9-11 tahun 

2. Menjelaskan kebutuhan anak 

3. menjelaskan orang tua yang berhasil mendidik moral anak 



E. Hipotesis 

Jika orang tua mengetahui strategi-strategi dalam mendidik  anak 

diusia 9-11 tahun, maka moral anak akan terbentuk dengan baik dan  

memiliki  kehidupan yang berhasil dimasa yang akan datang. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang 

tua untuk memberi strategi terhadap anak untuk mempersiapkan moral 

anak diusia 9-11 tahun. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi institusi 

Bagi lembaga Setia, sebagai bahan masukan untuk tambahan 

pengajaran dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa jika mau 

membentuk dan mempersiapkan moral anak diusia 9-11 tahun. 

b. Manfaat bagi orang tua 

Manfaat selanjutnya  bagi orang tua adalah orangtua dapat 

merasakan dampak positif yakni, anak bertumbuh dengan akhlak/ moral 

yang baik. 

c. Manfaat bagi pribadi 

Manfaat bagi pribadi adalah untuk menjadi bahan ajar di mana dan 

kapanpun penulis mengajar. 

G. Metode Penelitian 



Metode penelitian yang penulis pakai adalah “Metode Penelitian 

Literatur” (Penelitian Perpustakaan = library research) dimana penulis 

mengadakan studi terhadap literatur yang ada menganalisis dampak secara 

sistematis. 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, penulis membahas latar belakang masalah, idntifikasi 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelituian, hipotesis, 

manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  Tahapan Perkembangan Anak (Usia 9-11 Tahun), penulis 

membahas pengertian anak secara umum, pandangan para ahli 

tentang anak usia 9-11 tahun 

BAB III  Strategi Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia 9-11 Tahun, 

meliputi orang tua mengenanal karakter anak, orang tua membina, 

mengajar, dan mendidik anak 

BAB IV  Aplikasinya Bagi Orang Tua  

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BAB II                                                                 

KAJIAN TEORI 

 Dalam Bab ini, penulis akan membahas mengenai: kajian teori yaitu, 

pengertiann perkembangan anak usia 9-11 tahun, pengertian moralitas, faktor 

yang mempengaruhi perkembangan anak, pengertian strategi. 

A. Pengertian Perkembangan Anak Usia 9-11 Tahun 

Setiap organisme mengalami perkembangan selama  hidup. Perkembangan 

ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh organisme ini, baik 

yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak arti perkembangan itu, 

khususnya perkembangan manusia, tidak hanya tertuju pada aspek psikologis saja, 

tetapi juga aspek biologis.  Ahmad Susanto,  menyatakan “perkembangan 

merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini bersifat kuantitatif, melainkan 

kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada 

segi fungsional.”3 

Menurut Yusuf  Syamsu (2001:15), perkembangan adalah perubahan-

perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat 

kedewasaannya atau kematangannya (maturation) yang berlangsung secara 

sistematikas, progresif dan kesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) 

maupun psikis (rohaniah). 

Adapun menurut Oemar Hamalik (2004:84), perkembangan merujuk 

kepada perubahan yang progresif dalam organisme bukan saja perubahan dalam 

segi fisik (jasmaniah) melaikan juga dalam segi fungsi, misalnya kekuatan dan 

                                                
3Ahmad Susanto,  Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai Aspek, 

(Jakarta: Prenada Media Group,2011), 19  



koordinasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perkembangan merupakan 

perubahan yang bersifat kualitatif dan pada fungsi-fungsi, dikatakan sebagai 

perubahan fungsi-fungsi ini, karena perubahan ini disebabkan oleh adanya proses 

pertumbuhan material yang memungkinkan adanya fungsi itu, dan disamping itu 

disebabkan oleh perubahan-perubahan tingkah laku. 

Menurut Ahmad dan Sutrisno (1997:72), fungsi-fungsi kepribadian 

manusia berhubungan dengan aspek jasmaniah dan rohaniah. Fungsi-fungsi 

kepribadian yang berhubungan dengan aspek jasmaniah meliputi : 

1. Fungsi motorik pada bagian-bagian tubuh; 

2. Fungsi sensoris pada alat-alat indra; 

3. Fungsi neurotik pada system saraf; 

4. Fungsi seksual pada bagian-bagian tubuh yang erotis; 

5. Fungsi pernapasan pada alat pernapasan; 

6. Fungsi peredaran darah pada jantung dan urat-urat nadi; dan 

7. Fungsi pencernaan makanan pada alat pencernaan. 

Adapun fungsi-fungsi kepribadian yang bersifat rohaniah meliputi fungsi-

fungsi: perhatian, pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, pikiran, perasaan, dan 

fungsi kemauan. Dengan demikian saya menyimpulkan perkembangan adalah 

perubahan mental yang secara langsung dengan bertahap dan dalam waktu 

tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit. 

Misalnya kecerdasan, sikap dan tingkahlaku anak. 

1. Perkembangan secara fisik 

Perkembangan anak usia 9-11 tahun secara fisik ini disebut dengan anak 

madya di mana anak-anak madya ini bertumbuh semakin tinggi, berat, dan kuat. 



Mereka menjadi lebih cakap dalam keterampilan fisiknya, dan mereka juga 

mengembangkan sejumlah keterampilan kognitif yang baru. 

Di masa anak-anak pertengahan ini yang di sebut madya, anak-anak 

mengalami penambahan berat badan setiap tahun. Pertambahan berat ini terutama 

terkait dengan peningkatan ukuran kerangka dan system otot maupun ukuran 

organ tubuh. Marry Go Setiawan mengatakan, “mereka mengalami pertumbuhan 

fisik yang semakin baik dan kuat, koordinasi dan keseimbangan tubuh juga makin 

baik, termasuk pada kemampuan motorik halusnya, pada umumnya daya tahan 

tubuh semakin kuat dan memiliki selera makan yang cukup.”4 

Perkembangan fisik ini tidak semua anak mengalami perubahan dengan 

baik, ada juga disebabkan kendala penyakit, kendala dalam makanan yang kurang 

bergizi dan mengalami gangguan lahir premature. Anak yang berkembang baik 

dalam pertumbuhannya lebih cepat dalam pertumbuhan fisik dan memiliki ciri 

yang menonjol pada anak madya 9-11 tahun, yaitu keberanian, keinginan mencari 

pengalaman baru, memiliki warna favorit dan masih banyak yang lainnya yang 

membuat anak bergairah dalam menjalani masa perkembangannya. 

Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu perubahan yang 

pasti dialami oleh anak-anak pada umumnya tidak dapat disangkali bahwa di 

antara anak-anak terdapat perbedaaan-perbedaan dan variasi-variasi individual 

yang diakibatkan oleh pegaruh lingkungan hidup dan pembawaan yang berbeda-

beda, akan tetapi diantara individu tersebut terdapat ciri-ciri yang umum yang 

menunjukan kesamaan-kesamaan yang besar, seperti berjalan sebelum bisa berdiri 

dan pada umur yang sama akan mengalami masa perkembangan pubertas. 

                                                
4Marry Go Setiawan, Pembaharuan Mengajar, ( Jakarta: Yayasan Kalam Hidup, 2008) 
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Perkembangan secara fisik yang dialami anak usia 9-11 tahun memiliki 

perbedaan adalah anak perempuan lebih cepat dewasa dari pada anak laki-laki. 

Pada usia ini, tulang pergelangan pada anak perempuan sudah berkembang 

terlebih dahulu dari pada pergelangan tangan anak laki-laki. Myer Pearlman 

dalam bukunya memaparkan, “secara jasmani, anak gadis berkembang lebih cepat 

dari anak laki-laki merupakan usia perkembangan yang sangat lambat.”5 Dari 

pernyataan di atas dapat lihat bahwa dalam pertumbuhan secara fisik anak usia 9-

11 tahun, ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dimana 

pertumbuhan fisik anak perempuan lebih cepat dari anak laki-laki.  

Dari perkembangan fisik anak usia 9-11 tahun dapat disimpulkan bahwa 

anak pada usia 9-11 tahun perkembangannya lambat serta kesehatannya baik dan 

memiliki tubuh yang kuat. Oleh karena anak memiliki tubuh yang kuat, tidak 

heran jika anak pada usia ini giat dan aktif serta cenderung pemberani. 

Pada usia inilah anak perlu arahan dan pentunjuk dari orang tua agar anak 

mampu memahami dan mengerti dengan perkembangan fisiknya  yang dialami 

oleh anak pada usia 9-11 tahun ini terlebih dengan anak perempuan orang tua 

harus memberi petunjuk khusus kepada anak perempuan untuk menjaga 

kebersihan tubuhnya dan menjelaskan tentang alat-alat reproduksi, karena ada 

sebagian anak perempuan pada usia ini perkembangan fisik ini mulai pada tahap 

ini. 

2. Perkembangan Secara sosial 

Perkembangan sosial yang dialami oleh anak usia 9-11 tahun adalah anak 

berada pada tahab di mana kesukaan anak-anak meniru apa yang dilihat dari 

                                                
5Myer Pearlman, Penyelidikan Anak, (Malang: Gandum Mas, 1940), 42  



orang-orang yang berada disekitarnya tokoh-tokoh yang dikagumi oleh anak. 

Salah satu tokoh yang dikagumi adalah kedua orangtuanya. Karena orangtua 

adalah orang yang pertama dikenal oleh anak. Dengan demikian anak akan 

semakin dekat dengan orangtuanya. Hal ini akan menambah kerukunan atau 

keharmonisan di dalam keluarga antara orang tua dan anak-anak. 

Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu 

dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial, yang memberikan 

banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan. Anak pada 

usia ini memiliki gambaran tetang profesi apa yang pantas bagi dirinya, dan anak 

juga mengindentifikasi dirinya dengan gambaran ideal yang dimilikinya, hal ini 

sesuai dengan apa yang dilihat oleh anak-anak di dalam keluarga, lingkungan 

mapun di televisi. 

 Oleh sebab itu sebaiknya orangtua selalu ada buat anak dan 

mendampingin anak dalam setiap kegiatannya karena disaat anak memilih tokoh 

yang dikaguminya orangtua mengetahui tokoh tersebut pantas atau tidak pantas 

bagi anaknya. Bagi anak perempuan gaya berpakaian atau penampilan dari tokoh 

iklan ataupun selebritis yang dilihat akan cepat ditiru oleh anak-anak  dan begitu 

pula dengan anak laki-laki akan meniru gaya tokoh-tokoh yang dilihat seperti 

tokoh-tokoh dalam bidang olah raga, bidang politik dan kesenian. Hal ini sangat 

mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak usia 9-11 tahun. 

3. Perkembangan Secara intelektual 

Istilah intelektual dalam bahasa inggris intellect diartikan sebagai proses 

kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan 

kemampuan mempertimbangkan. Perkembangan intelektual sering dikenal dengan 



dunia psikologi maupun pendidikan dengan istilah kognitif. Hal ini perkembangan 

intelektual seseorang dapat menentukan kesuksesan dalam hidupnya. Hera Lestari 

Mikarsa, Agus Taufik, dan Puji Lestari Prianto, mengatakan, “sejak berpuluh-

puluh tahun kita percaya bahwa kecerdasan intelektual atau kecerdasan kognitif, 

merupakan segala-galanya dalam hidup seseorang, khususnya dalam menentukan 

kesuksesan hidup seseorang dalam segala bidang.”6 Dengan demikian intelektual 

tertuju kepada keadaan untuk menghasilkan, keharmonisan, hubungan antara 

suatu proses pemikiran dan lingkungan. 

Setiap individu mempunyai akal dan intelektual yang dianugerahkan 

Tuhan. Intelektual atinya cerdas, berkal, dan berpikir jernih, berdasarkan ilmu 

pengetahuan. Dalam hal ini, tingkat kecerdasan atau inteligensia seseorang 

ditentukan oleh bakat bawaan maupun oleh lingkungan yang berupa pengalaman 

dan pendidikan yang diperoleh oleh seseorang. Demikian dengan anak usia 9-11 

tahun dengan mudah akan mengerti, memahami hal yang baik dan buruknya 

sehingga perkembangan intelektual anak akan semakin baik dengan orangtua yang 

mendampingin anak menasehatin anak dan membimbing anak. intelektual yang 

menghasilkan pengetahuan adalah kemampuan dasar dalam diri manusia, pada 

khususnya bagi anak. kemampuan yang dimiliki anak sangat luas. Tetapi tidak 

semua kemampuan itu bisa dikerjakannya tanpa orang tua yang mendidik anak 

dari kecil, sehinga proses perkembangan intelektul anak berkembangan dengan 

baik oleh karena hasil didikan orang tua, sekolah dan gereja.  

 

 

                                                
6Hera Lestari Mikarsa, dkk, Pendidikan Anak SD, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 
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4.  Perkembangan Secara moral 

   Moral adalah ajaran tentang baik-buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak 

dsb. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai dan perlu dilakukan,  

ataupun yang perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk 

membedakan antara perbuata  antara perbuatan yang benar dan yang salah. 

Sehingga moral menjadi dasar unutk mengendalikan seseorang bersikap 

bertingkah laku. Sebelum anak masuk masa remaja, kehidupan teratur dan 

mengitu tata cara tertentu. Akan tetapi, setelah memasuki masa remaja, maka 

seolah-olah anak remaja “kehilangan kemudi” dan kehilangan arah. Tingkah 

lakuknya seringkali mengalami tantangan baik dari teman sebaya maupun 

generasi yang lebih tua. Sehingga tindakan anak usia 9-11 tahun ini kadang kalah 

di luar batas kewajaran. 

Pada perkembangan secara moral ini mengalami perubahan tingkah laku 

yang tadinya teratur sesuai tata cara dan tunduk kepada peraturan-peraturan 

keluarga dan kadang kalah berubah menjadi tidak teratur adan tidak ada haluan. 

Namun pada saat tertentu sikap melawan anak ini berubah menjadi teratur serta 

mengenal kembali tata yang berlaku di dalam keluarga maupun di dalam 

masyarakat. 

Perkembangan anak pada tahap ini, khususnya, secara moral dapat 

dikatakan bahwa sebenarnya anak tidak memiliki pendirian yang tetap, artinya 

tidak konsisten terhadap apa yang ia lakukan, sehingga ketika menghadapi 

masalah atau problem dengan spontan dalam pikirannya selalu berpusat atau 

berorentasi kepada hukuman benar ataupun salah. Bahkan lebih dari itu anak 

dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum sempurna, karena di alam 



pribadinya tidak mengerti atau memahami dengan benar tentang perbuatan yang 

baik dan yang buruk di mana ia berada bahkan lebih dari itu tidak mampu untuk 

melakukannya serta menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. 

5. Perkembangan  Secara Spiritual 

Spiritual anak usia 9-11 tahun mengalami perubahan yang sangat pesat. 

Dengan perubahan yang sedang dialaminya akan pegaruh pada keadaan 

kerohaniannya.  

Menurut Fowler, anak  usia sekolah berada pada tahap dua perkebangan 

spiritual, yaitu pada tahapan mitos-faktual. Anak-anak belajar untuk 

membedakan khayalan dan kenyataan. Kenyataan (fakta) spiritual adalah 

keyakinan yang di terima oleh suatu kelompok keagamaan, sedangkan 

khayalan adalah pemilkiran dan gambaran yang terbebentuk dalam pikiran 

anak. Orangtua dan tokoh agama membantu anak membedakam antara 

kenyataan dan khayalan. Orangtua dan tokoh agama lebih memiliki 

pengaruh dari pada teman sebaya dalam hal spiritual (fowler, J.W.,1981; 

Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2011).7 

pada saat ini tidak dapat memahami peristiwa tententu seperti penciptaan 

dunia, mereka khayalan untuk menjelaskannya. Pada masa ini agama usia anak 9-

11 tahun dapat mengajukan banyak pertanyaan mengenai Tuhan dan agama dan 

secara umum meyakini bahwa Tuhan itu baik dan selalu ada untuk membantu. 

Sebelum memasuki pubertas, anak-anak mulai menyadari bahwa doa mereka 

tidak dikabulkan dan mereka merasa kecewa karenanya. Hal ini disebabkan 

karena mereka belum pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan 

kekecewaan karena telah berbuat dosa. Aritnya, anak tidak bisa mengbandingkan 

kehidupan kerohaniannya sebelum masuk pada usia remaja. Anak hanya bisa 

memiliki kepercayaan karena pengaruh dari orangtuanya. Jay kesler mengatakan, 

“ kecenderungan anak usia 9-11 tahun atau remaja seolah-olah lupa akan identitas 

                                                
7fowler, J.W.,1981; Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2011)  



diri sebagai anak-anak Bapa sorgawi.”8 Maksudnya bahwa pemahaman dan  

tentang kebenaran telah anak di dalam hati anak, namun belum bertumbuh karena 

belum mendapatkan pengajaran yang belom mendalam. Disaat ini orang tua dan 

lingkungan gereja dan masyarakat mempengaruhi perkembangan spiritual anak 

usia 9-11 tahun. 

6. Perkembangan Secara Rohani 

E.P. Ginting menyatakan bahwa, “ sebagai makhluk rohani dalam diri 

manusia didapati tanggapan, suara hati, pengertian, kepekaan, daya cipta, dan 

motivasi. Rencana Allah dalm menciptkan sebagai makhluk rohani sungguh 

mulia. Manusia itu dijadikan gambar dan serupa dengan Allah.”9 Jika Allah 

adalah pusat keberadaan dan latar belakang keberadaan manusia, dan jika semua 

diciptakan dalam rupa ilahi yang dihidupkan oleh napas dari Allah (Kejadian 2:7), 

manusia mesti percaya bahwa manusia adalah makhluk-makhluk rohani. Dengan 

demikian makhluk ini dapat berbicara kepada manusia melalui kelahiaran yang 

mengagumkan, adopsi yang menakjubkan, fenomena dari pertumbuhan dan 

perubahan.  

Pada usia anak 9-11 tahun memiliki rohani, sebab pada setiap manusia 

yang diciptkan Allah memiliki roh yang disebut rohani. Pada masa usia ini 

merupakan masa pertumbuhan fisik, sosial, moral, spiritual, intelektual dan rohani 

yang begitu cepat. Selain oranng tua yang akan berperan untuk mengarahkan anak 

memilihi rohani yang baik guru sekolah  minggu dan guru di sekolah juga akan 

berperan penting dalam mendidik dan membentuk pertumbuhan anak dalam 

rohani. 

                                                
8Jay Kesler, Tolong Aku Punya Anak Remaja  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 88 
9Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), 86  



7. Perkembangan Identitas Diri 

Penulis telah membahas beberapa perkembangan anak usia 9-11 tahun 

sebagai perkembangan atau reaksi anak pada usia 9-11 tahun. Demikian pula telah 

dibahas berbagai macam aspek-aspek perkembangan yang terjadi dalam diri anak 

usia 9-11 tahun ini.  

Mengingat setiap aspek perkembangan maupun latar belakang gejala yang 

diterangkan sendiri, maka perlu dibuat suatu rangkuman mengenai kedaan pada 

masa remaja dan arti masa ini bagi anak usia 9-11 tahun. Baik orang tua maupun 

anak itu sendiri harus mengetahui arti masa ini supaya waktu tidak berlalu tanpa 

dimanfaatkan demi tercapainya kedewasaan kepribadian yang dikehendaki. 

Identitas  diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan 

memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-

ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relative stabil, serta 

memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat 

berisi atribut fisik, keyakinan, tujuan, harapan, prinsip moral atau gaya sosial. 

Sebagai contoh, seorang dalam usia sudah dewasa, sudah berumur 

sepertiga abad, telah menjalani masa hidup penuh dengan aral melintang. Tanpa 

diketahui oleh orang lain, ia sendiri merasa hidup bagaikan “burung di dalam 

sangka emas. Bagi orang lain, hidupnya dianggap berhasil penuh kesempatan 

untuk meningkatkan cara hidup. Namun kesempatan yang diperoleh tidak 

diketahuinya, bahkan sebaliknya ia anggap lingkungannya adalah sangkar emas. 

Ia hanya melihat sangkarnya tanpa melijhat kesempatan yang perlu dimanfaatkan. 



Akhirnya, kehidupan pada masa remaja dan masa mudanya dilewatkan tanpa 

dapat memasuki hidup dengan kegairahan hidup normal.”10 

 Orang tua tidak bisa membiarkan anak pada masa perkembangan ini, 

karena pada perkembangan ini anak menemukan identitas dirinya sendiri, jika 

tidak diawasi oleh orang tuanya, anak bisa salah menemukan identitas dirinya, 

dengan adanya orang tua yang mengarahkan anaknya  anaknya memiliki identitas 

dengan baik. 

B. PENGERTIAN MORALITAS 

Moral, diambil dari bahasa Latin mos (jamak, mores) yang berarti 

kebiasaan, adat. Sementara moralitas secara lughowi juga berasal 

dari kata mos bahasa Latin (jamak, mores) yang berarti kebiasaan, 

adat istiadat. Kata ‘bermoral’ mengacu pada bagaimana suatu 

masyarakat yang berbudaya berperilaku. Dan kata moralitas juga 

merupakan kata sifat latin moralitas, mempunyai arti sama dengan 

moral hanya ada nada lebih abstrak. Kata moral dan moralitas 

memiliki arti yang sama, maka dalam pengertian lebih ditekankan 

pada penggunaan moralitas, karena sifatnya yang abstrak. 

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang 

berkenan dengan baik dan buruk.11  

 Ada beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk 

menunjukan maksud yang sama, istilah moral, akhlak, karakter, etika, budi pekerti 

dan susila. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ‘“moral” diartikan sebagai 

keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, budi pekerti dan susila. Moral juga berarti kondisi mental yang 

terungkap dalam bentuk perbuatan. Selain itu moral berarti sebagai ajaran 

kesusilaan.”12 Menurut Singgih Gunarsa, “ Kata moral sendiri berasal dari bahasa 

                                                
10Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT BPK 

Gunung Mulia, 2017), 83-84 
11Asmara As, Pengantar Studi Akhlak, cet, 1, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 8  
12Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 

Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 192  



Latin “mores” yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat dan 

kebiasaan.”13 

 Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau 

perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut 

perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang 

berhubungan dengan aspek psikologi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam manusia (internal) atau yang berasal 

dari luar (eksternal). Faktor-faktor itulah yang akan menentukan apakah proses 

perubahan manusia mengarah pada hal-hal yang bersifat positif atau sebaliknya 

mengarah pada perubahan yang bersifat negative. 

 Dengan demikian, pengertian moral dapat dipahami dengan 

mengklasifikasinya sebagai berikut : 

a. Moral sebagai ajaran kesusilaan, berarti segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tuntunan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan baik dan meningkatkan perbuatan jelek yang 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu 

masyarakat. 

b. Moral sebagai aturan, berarti ketentuan yang digunakan oleh 

masyarakat untuk menilai perbuatan seseorang apakah termasuk 

baik atau buruk. 

c. Moral sebagai gejala kejiwaan yang timbul dalam bentuk 

perbuatan seperti berani, jujur, sabar, gairah dan sebagainya. 

                                                
13Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan, cet. 12 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 

1999), 38  



Jadi bagi orangtua untuk menciptakan moral yang baik bagi anak adalah 

menciptakan komunikasi yang harmonis antara orangtua dan anak, karena itu akan 

menjadi modal penting dalam membentuk moral anak. kebanyakan ketika anak 

beranjak remaja atau dewasa, tidak mengingat ajaran-ajaran moral diakibatkan 

tidak adaknya komunikasi dialogis antara anak dengan orangtua sebagai orang 

pertama yang dikenal yang mestinya terus memberikan pengajaran  moral yang 

baik sesuai yang dibutuhkan anak. untuk membentuk moral anak-anak adalah 

lingkungan rumah, setelah itu lingkungan sekolah, lingkungan gereja dan 

masyarakat, namum tidak nyaman biasanya anak-anak akan memberontak di luar 

rumah, di sekolah atau di lingkungan di mana anak tinggal. Orangtua memiliki 

peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini pada setiap anak-anak. 

 

 

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN ANAK 

Di usia 9-11 tahun, anak umumnya mulai menunjukan tanda-tanda 

pubertas dini, termasuk pola tidur lebih lama atau lonjakan pertumbuhan. Rentang 

perhatian anak semakin maju dan anak bisa menghabiskan waktu lama untuk 

menikmati aktivitas yang menarik baginya. 

Orangtua yang memiliki anak usia 9-11 tahun tidak perlu kaget kalau tiba-

tiba anak menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku yang sedang ia 

minatin atau merakit sebuah permainan. Ini karena memori anak berkembang 

dengan cepat, dan anak sudah mampu berkonsentrasi pada aktivitas yang disukai 

dengan jangka waktu lama. Orangtualah yang membantu mengembangkan empati 



sekitar usia ini dapat memiliki dampak besar pada kemampuannya untuk 

membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Apa lagi di 

usia ini anak telah mengembangkan kelompok pertemanan dengan minat yang 

sama. 

Di saat yang sama, beberapa anak juga merasa tertekan untuk 

menyesuaikan diri dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. 

Mereka mulai menemukan diri mereka sendiri tapi juga ingin disukai oleh teman 

mereka. 

Beberapa anak juga mulai memasuki masa pubertas di usia 9-11 tahun, 

meski perubahan tubuh belum Nampak jelas. Seiring dengan kenaikan hormone 

ini anak mungkin akan tidur lebih lama dan mengalami perubahan selera makan. 

Saat perubahan tubuh mulai terasa atau tampak, anak juga biasanya menjadi lebih 

peka terhadap masalah citra tubuhnya. Namun sekali lagi, bahwa tahap ini hanya 

untuk panduan umum saja, karena semua anak berbeda dan berkembang dengan 

kecepatan sendiri. Di bawah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak adalah : 

1. Lingkungan Rumah Tangga 

Keluarga bagi anak merupakan lembaga pendidikan non formal pertama, 

di mana mereka hidup, berkembang dan matang. Di dalam sebuah keluarga, 

seseorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Pendidikan dalam 

keluarga tersebut anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, ketrampilan berbagai 

sikap dan bermacam-macam ilmu14 
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Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan perkembangan 

anak dan pendidikan moral dalam keluarga sangat penting diajarkan kepada anak 

mulai dari usia 3 tahun dan di umur anak selanjutnya sampai anak memiliki moral 

yang baik dan menjadi anak yang berhasil. Kedua orangtua anak wajib 

mengetahui bahwa mendidik anak dan juga memahami anak, sangatlah wajib 

hukumnya bagi kedua orangtua anak. 

“Perilaku anak tidak hanya dipengaruhi oleh cara sesama anggota 

keluarga dirumah bersikap, melainkan juga pada cara mereka bersikap 

dan menjalin hubungan dengan orang-orang diluar rumah. Keluarga 

menjadi tempat utama seorang anak mendapatkan moral yang baik dan 

buruknya. Maka orang tua harus dapat menciptakan sesuatu keadaan 

dimana si anak berkembang dalam suasana rumah, ikhlas, dan jujur. 

Kebijaksanaan orangtua dalam menciptkan suasana baik di rumah ini, 

menuntut pengertian yang cukup dari orangtua terhadap anak.”15 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa anak menerima pendidikan 

pertama kali dalam lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dalam lingkungan 

sekolah, lingkungan gereja dan masyarakat. Dengan kata lain tanggung jawab 

pendidikan anak terletak pada kerjasama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama mempunyai peranan dan pengaruh 

yang besar dalam menuntun perkembangan anak untuk menjadi manusia dewasa. 

2. Lingkungan sekolah 

Sekolah merupakan rumah kedua anak, di mana anak akan belajar, dididik, 

di bentuk hingga berhasil. Hampir separuh waktu anak dihabiskan di sekolah, 

sehingga diharapkan sekolah dan guru memberikan pengaruh terhadap anak.  
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“Intensifikasi dan modifikasi dasar-dasar kepribadian dan pola-pola sikap 

yang telah diperoleh anak selama pertumbuhan dan perkembangannya akan 

dialami secara lebih meluas apabila si anak memasuki sekolah.”16 

Menurut Fransz Magnis- Suseno, (1985:19) moral selalu merujuk pada 

baik buruknya manusia sebagai makhluk hidup jadi bukan mengenai baik 

buruknya begitu saja, misalnya sebagai dosen, hakim, jaksa, melaikan sebagai 

manusia. Normal-normal moral adalah tolak ukur unttuk menentukan betul 

salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai 

manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Normal moral 

menjadi ukuran yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. 

Jadi bagai setiap orangtua untuk terus mendidik anaknya dengan tidak bosan-

bosannya sampai anak berhasil dalam pendidikan di dalam sekolah dan dengan 

moral yang baik. 

 

 

3. Lingkungan Gereja/ masyarakat 

 Lingkungan gereja berperan penting dalam kehidupan anak-anak, selain 

lingkungan rumah, sekolah dan teman sebaya, lingkungan gereja juga sangat 

penting untuk perkembanan anak. 

Di dalam gereja yang utama di butuhkan anak adalah seorang guru sekolah  

minggu. 

Guru sekolah minggu adalah tidak jauh berbeda perannya dalam kehidupan anak. 

Guru sekolah minggu memiliki tugas yang penting untuk faktor yang 
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mempengaruhi perkembangan anak. peran sekolah minggu sangat besar untuk 

menjalin keberhasilan setiap metode dan teknik pengajaran yang dipakai. Guru 

sekolah minggu berperan sebagai pengelola dan pengontrol, penilai, narasumber, 

konsultann secara kawan dalam belajar. 

Peran pengelola dan pengontrol dijalani guru sekolah minggu selayaknya 

sutradara dan juga pemain di sebuah film. Peran guru sekolah minggu seperti 

seorang sutradara yaitu menciptakan adegan atau kegiatan dalam mengajar 

layaknya sebuah adegan film. Adegan yang sudah disiapkan dalam satuan acara 

pengajaran diwujudkan dalam kegiatan ibadah, persekutuan dan belajar untuk 

anak sesuai dengan usia mereka. 

Sebagai seorang sutradara, guru sekolah minggu berperan menciptakan situasi di 

mana setiap anak dapat berinteraski bukana hanya dengan guru tetapi juga dengan 

teman-teman mereka. 

 Peran guru sekolah minggu sebagai seorang pemain adalah sebagai 

motivator dan ispirator untuk anak-anak yang diajarin sebagai seorang pemain 

yang mendapatkan pusat perhatian anak, guru sekolah minggu harus menghindari 

terjadinya dominasi pribadi dalam mengajar. Jika ini terjadi guru akan mengalami 

kehilangan perannya sebagai pengontrol.  

Guru sekolah minggu dalam gereja juga berperan sebagai seorang 

konsultan yang menjadi seorang pendengar dan pemberi solusi ketika murid 

mengahadapi masalah. Banyak anak sekolah minggu yang merasa nyaman untuk 

menceritakan masalahnya kepada guru sekolah minggunya. Oleh karena solusi 

yang diberikan oleh guru sekolah minggu haruslah tepat pada sasaran agar murid 



dapat merasakan penghiburan dan pangutan dengan solusi yang disampaikan guru 

sekolah minggu. 

Kawan merupakan tempat untuk berbagai pengalaman, saling menolong, 

saling menghormati dan juga untuk menjadi tempat curhat baik buruknya di alami 

seseorang. Sebagai seorang kawan guru sekolah minggu, berperan dalam 

menciptakan suasan yang santai dengan bersikap ramah atau bersahabat, memberi 

salam, dan tersenyum. Suasana yang tidak menegangkan dapat menolong murid 

untuk belajar tanpa tekanan, berani menyampaikan pertanyaan jika tidak mengerti 

serta berani menyatakan pendapat jika diperlukana. Sebagai seorang kawan, guru 

berperan dalam memberikan penghargaan untuk setiap upaya yang dilakukan oleh 

murid. Ucapan terimakasih, pujian, dan bersikap tanggap guru merupakan 

penghargaan yang sangat berarti bagi anak sekolah minggu. Penghargaan dapat 

membuat anak sekolah minggu percayaa diri, bertumbuh, berkembang serta 

termotivasi untuk semakin giat belajar. 

4. Lingkungan Teman Sebaya 

Saat anak sudah memasuki usia sekolah, teman sebaya akan sangat 

berpengaruh pada perkembangan anak hal ini dikarenakan anak-anak lebih hanya 

menghabiskan waktu bersama temannya, saat bersama teman-temannya anak akan 

mempelajari apa yang tidak didapat dikeluarga misalnya tentang persaingan, 

kerjasama, saling menghormati perbedaan, dan masih banyak hal-hal yang akan 

sangat berguna dalam proses perkembangan anak. 

Selain ada dampak positif dari teman sebaya, beberapa ahli menekankan 

pengaruh negative dari teman sebaya pada perkembangan anak. anak yang 

mengalami penolakan dan pengabaian oleh teman sebaya memunculkan perasaan 



kesepian atau permusuhan yang bersifat sementara saja. Pada umumnya anak 

yang berteman dengan orang lain sangat mempengaruhi dalam perkembangannya, 

disaat anak berteman dengan anak yang karakternya kurang baik akan pengaruh 

kepada temannya begitu sebaliknya anak yang memiliki teman yang baik akan 

pengaruh kepada anak yang berteman dengannya menjadi baik. 

D. PENGERTIAN STRATEGI 

Pengertian strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “strategi/n 1 

ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa) 

untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan damai; 2 

ilmu dan seni dalam memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh 

di perang, dl kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia 

memang menguasai betul- seorang perwira dimedan perang, 3 rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusu; 4 

tempat yang baik menurut siasat perang.”17 

Pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Strategi juga dapat didefenisikan, sebagai pendekatan secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan pelaksaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi 

(pelaksanan) sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut H. D. Sudjana 

menyatakan, istilah strategi (strategi) berasal dari kata benda dan kata kerja dalam 

bahasa Yunani sebagai kata benda, strategos, merupakan gabungan kata “stratos” 

(militer) dengan “ago” (memimpin). Sebagai kata kerja stratego berarti 

merencanakan (to plan).18 

Menurut Syaiful B. Djarnarah & Aswan Zain, menyatakan “Secara umum 

strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar-mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 
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pola-pola umum kegiatan guru dan nara didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar-mengajar untuk mencapai tujuan, yang telah digariskan.”19 

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa strategi 

diartikan sebagai rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai untuk maksud tertentu. Dalam menggunakan dan 

merealisasikan strategi orang tua dalam mendidik anak ini, memiliki tujuan 

dan perencanaan yang matang dalam melakukan strategi. Karena strategi ini 

memiliki nilai yang sangat baik dalam menjalankan pekerjaan ataupun dalam 

membina dan mengarahkan anak di usia 9-11 tahun. 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam 

kurung waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim 

kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesien dalam pendanaan, 

dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif 

Orangtua yang menggunakan strategi dalam mendidik anaknya dari kecil 

hingga anak dewasa akan menghasilkan masa depan anak tersebut berhasil dengan 

karakter yang baik, dan orang tua yang tidak mengenal dan tidak mengetahui 

strategi ini, orangtua mendidik anaknya dengan kemampuan orangtua tersendiri, 

kemungkinan orangtua tersebut kurang tahu untuk mendidik anak yang 

sebenarnya sampai anak berhasil dalam hal karkater yang baik. 

Setiap orangtua yang menggunakan strategi dalam mendidik anak, akan 

menghasilkan anak yang baik. Bukan berarti orangtua yang tidak menggunakan 

strategi dalam mendidik anak tidak berhasil, hanya saja oang tua mendidik 

                                                
19 Syaiful B. Djarnarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 5 



anaknya dengan kemampuan sendiri dan akan meghasilkan anak yang kurang baik 

sehingga anak tersebut ketinggalan banyak hal dalam mengetahui moralitas 

kehipuan yang sesungguhnya. Bagi oangtua yang ingin mencapai tujuan dalam 

mendidik anak membutuhkan beberapa cara dan rencana yang tepat untuk 

mencapai tujuan.  

Cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang orangtua 

gunakan untuk mencapai tujuan dalam mendidik moralitas anak. pembahasan ini 

akan saya mengupas tentang definisi strategi. Secara umum strategi merupakan 

cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan. Strategi 

merupakan tindakan yang bersifat tambahan  (senangtiasa meningkat) dan terus 

menerus, yanag dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang 

diharapkan. Untuk mengetahui lebih luas tentang pengertian strategi, berikut ini 

merupakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi strategi. 

 

Pengertian Menurut Ahli : 

1. Menurut carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried ) (1780-1831) 

Strategi merupakan penggunaan pertempuran untuk memenangkan 

peperangan (“the use of engagements for the object of war”). 

2. Menurut bussinesdictionariy 

Strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa 

masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi 

untuk masalah. 

3. Menurut Craig & Grant (1996) 



Stategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang 

(targeting and long- term goals) sebuah perusahaan.  Dan dibawah ini 

ada beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran tersebut. 

a. Strategi pembelajaran deduktif  

Wina Sanjaya menjelaskan jenis pembelajaran deduktif adalah “strategi 

pembelajaran  yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih 

dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi, atau 

bahan ajar yang dipelajari mulai dari hal-hal abtrak, kemudian secara 

perlahan-lahan menuju hal yang konkrit”.20 

b. Strategi pembelajaran induktif 

Menurut Wina Sanjaya strategi pembelajaran induktif adalah “pada 

strategi ini  bahan yang dipelajari dumulai dari hal-hal konkrit atau contoh-

contoh yang kemudian secara perlahan siswa diperhadapkan pada materi 

yang kompleks dan sukar”.21 adalah kebalikan dari strategi pembelajaran 

deduktif dan strategi ini juga sering disebut dengan strategi pembelajaran 

dari khusus umum. Strategi ini orangtua juga dapat mempersiapkan untuk 

mendidik anak-anak sampai dengan anak berhasil dalam pendidikan dan 

berhasil dalam memiliki karkter yang baik.  

Tujuan strategi adalah suatu perencanaan dalam kegiatan untuk 

mempermudah jalannya suatu kegiatan, atau masalah-masalah yang akan terjadi 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi peranan tujuan strategi 

dalam semua kegiatan sangatlah penting untuk prediksi rancangan masa depan 

dan untuk memperkecil tingkat kesalahan dalam mendidik, mengarahkan, dan 
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membentuk anak sehingga anak jauh dari kesalahan yang membuat masa depan 

anak kurang baik. 

Penulis memberikan tujuan strategi dalam proses mendidik anak sebagai 

berikut :Memudahkan orangtua komunikasi dengan anak, memudahkan orangtua 

mendidik anak, memudahkan orang tua untuk membina anak, memudahkan orang 

tua mengenal karakter anak-anaknya dan meudahkan orang tua merawat  anak, 

memudahkan menccukupkan kebutuhan anak dan memudahkan oran tua 

mendekatin anaknya selama bersama-sama dengan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III                                                                 

STRATEGI ORANG TUA DALAM MENDIDIK MORALITAS ANAK 

USIA 9-11 TAHUN 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang strategi orangtua dalam 

mendidik moralitas anak usia 9-11 tahun yakni, orang tua sebagai pendidik utama, 

orangtua sebagai penanggung jawab dan beberapa bagiannya. 

A. Orang Tua Sebagai Pendidik Utama 

1. Menurut ajaran umum 

Orang tua adalah sebagai guru pertama bagi anak-anaknya,  sebelum 

seorang anak sudah belajar banyak hal dari orangtuanya, meskinpun hal itu bukan 

secara langsung diajarkan oleh orangtua kepada anak akan tetapi anak belajar 

melalui kehidupan orang tuannya. Di sekolah anak belajar secara formal, 

mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah, ulangan, menerima rapor dan kegiatan 

lainya di sekolah. Dirumah mereka melihat sosok orangtua sebagai teladan (role 

mode) sekalian pembimbing.”22  

Jelas bahwa orang tua anak yang akan menjadi guru utama bagi anaknya, 

dari kandungan sampai lahir, bayi sampai dewasa, orangtua yang selalu menjadi 

guru urtama bagi anak-anaknya dibimbing, dinasehatin dan orang tua menjadi 

teman atau sahabat bagi anaknya. Dimana anak akan menceritakan pengalaman  

sehari-harinya kepada orangtuanya disitulah orangtua memiliki waktu untuk 

mendidik anaknya. Selain itu orang tua juga tidak hanya mejadi guru utama bagi 

anaknya, akan tetapi roangtua juga berperan penting untuk menjadi guru rohani 
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bagi anaknya, menjadi teladan bagi anaknya. Bagi orang tua yang paling penting 

dalam mendidik anak-anak adalah orang tua yang berpusat pada Kristus Efesus 

6:4, “Dan kamu bapa-bapa janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-

anakmu, tetapi didiklah mereka didalam ajaran dan nasihat Tuhan.” Orang tua 

berperan sebagai guru untuk mengenalkan Yesus Kristus serta Injil-Nya yang 

mengarahkan, membimbing dan mendorong anak untuk hidup didalam Kristus. 

Dalam hal ini orang tua berperan aktif dalam perkembangan pendidikan 

anak-anak. orangtua harus sadar bahwa tanggung jawab anak yang paling utama 

dan penting adalah mengajar mengutamakan Allah. Bagaimanapun juga 

orangtualah yang pertama kali memberikan pengaruh besar dalam mendidik anak. 

Sebagai guru rohani dalam keluarga adalah usaha pendidikan yang menaruh 

perhatian pada masalah pembentukan anak. 

a) Pengertian orang tua 

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, orang-orang yang dihormati atau 

disegani, peranan orang tua adalah orang yang dianggap sudah tua. Dalam suatu 

keluarga. Orang tua adalah yang dianggap tua perlu dihormati.23 Yang memiliki 

kewenangan mutlak dari Allah untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya 

secara bertanggung jawab. Marthin Luter menyatakan bahwa, “hendaknya 

orangtua harus mempersiapkan sejak dini anak-anaknya untuk menjadi orang 

Kristen. Orangtua harus mengingat bahwa pesan dan fokum atau perintah dari 

Allah, wajib diajarkan kepada anak-anaknya.”24 Pendapat Carol Kuykendall yang 

dikutip oleh Jojn Virgi Milla, menyatakan bahwa keluarga adalah lingkaran 

orang-orang yang paling berarti bagi dunia. Manusia berasa dalam dunia melalui 
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kelahiran atau pilihan, bahkan ketika kelahiran mereka tidak sesuka. Kelurga 

membuat hidup berarti.25 Berhubung dengan hal itu Singgih D. Gunarsa dan Ny. 

Y Singgih, menyatakan bahwa keluarga adalah tempat yang penting dimana anak 

memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang 

berhasil di masyarakat.26 Menurut M. Nasir Ali menjadi orangtua adalah dua 

orang membentuk keluarga, segera bersiap mengembangun fungsinya sebagai 

orangtua. Menjadi orangtua berarti menjadi bapak dan ibu dari anak-anaknya, 

menjadi penangung jawab dari keluarganya sebagai satu sel anggota keluarga.27 

 Pendapat tersebut penulis disimpulkan bahwa salah satu profil orangtua 

yang baik adalah mendidik anak-anaknya dalam ajaran yang baik dan nasehat agar 

menjadi orang  Kristen yang takut akan Tuhan Amsal 1:7.28 Dan juga orangtua 

adalah panutan dan teladan bagi anaknya yang pertama kali ia kenal, ia lihat dan 

meniru sebelum anaknya mengenali lebih lagi lingkungan sekitarnya. Orangtua 

selain melahirkan anak ke dunia ini, orangtua juga mengasuh dan membimbing 

anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

dan mendapingin anaknya serta mengenal hal-hal apa yang dibutuhkan anak hari 

demi hari anak. 

Dari zaman ke zaman, orangtua mengharapkan anak sebagai harta yang 

paling berharga, sehingga orang tua mengiginkan yang terbaik dan mengiginkan 

anaknya sukses. Namun tidak semua anak berhasil, dikarenakan anak gagal didik 

oleh orang tua bukan juga berarti orangtua gagal mendidik anaknya akan tetapi 
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semuanya sudah diatur oleh Maha Pencipta. Menjadi ayah dan ibu tidak mudah 

harus dengan mempersiapkan diri untuk menjadi orangtua bagi anak-anaknya. 

Keberadaan sebuah keluarga bukan semata-mata hasil dari pemaksaan 

kehendak orangtua terhadap anak-anaknya, juga bukan semata-mata kesepakatan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Keberadaan 

keluarga merupakan inisiatif atau prakarsa Allah sendiri. Allahlah yang 

menetapkan lembaga kelurga bagi manusia yang diciptkan-Nya. Dengan 

demikian, apa bila terjadi sesuatu dalam keluarga pasti Allah telah menyediakan 

solusinya. Allah sendiri yang menciptakan lembaga pernikahan atau keluarga itu 

dan Ia pula yang memberi pedoman lengkap bagaimana menjalankan benar 

dihadapan-Nya,29 

Dengan demikian keluarga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit 

terkecil dari masyarakt yang terdiri dari kepala keluarga dan bebera orang yang 

terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 

bergantungan.30  Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat 

dua atau lebih dari dua pribadi yang bergabung karena hubungan darah, hubungan 

perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, 

berinteraksi satu salam lain dan di dalam pernannya masing-masing dan 

menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. 

Berdasarkan Undang-undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian 

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau 

                                                
29Petrus F. Setiadarma, Orang Kristen Dan Keluarganya, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2006), 1 
30https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga , diakses 04 oktober 2019   
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suami, istri dan anak-anaknya; atau ayah dan anak-anaknya (duda), atau ibu dan 

anaknya (janda).31 

b) Fungsi Keluarga 

Fungsi yang dijalankan keluarga adalah : 

1. Fungsi pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan 

menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan 

anak. 

2.  Fungsi sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapakan 

anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 

3. Fungsi perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungin anak 

sehingga anggota keluarga  merasa terlindung dan merasa aman. 

4. Fungsi perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara instutif meeratkan 

perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam komunikasi dan 

berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Dalam menumbuhkan 

keharmonisan dalam keluarga. 

5. Fungsi rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam keliaurga, seperti acara nonton tv bersama, bercerita 

tentang pengalaman masing-masing dan lainya. 

6. Fungsi biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan kerukunan 

sebagai generasi selanjutnya. 

7. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, 

serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. 

                                                
31https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga, diakses 04 oktober 2019   
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Dengan demikian orangtua harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri 

untuk menjadi orangtua bagi anaknya, karena menjadi orangtua itu tidaklah 

mudah tetapi dengan sulit untuk mendidik anak, karana itu orangtua harus mampu 

memberikan kasih sayang sepenuhnya  terhadap anaknya, dan membina anaknya 

sehingga anaknya menjadi anak yang sukses. 

c) Peranan keluarga 

Peranan keluarga mengambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, 

kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. 

Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari 

keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai pernan yang terdapat keluarga 

adalah sebagai berikut: 

1) Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, 

berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi 

rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok 

sosialnya serta sebagai anggota masyarkat dari lingkungannya. 

2) Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran 

untuk mengurus rumah tangga, sebagai pelindung dan sebagai 

salah satu kelompok dari pernanan sosialnya serta sebagai anggota 

masyarakt dari lingkungannya, di samping itu juga ibu dapat 

berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.32 

Orang tua yang sudah mengetahui peran dalam keluarganya akan 

mudah untuk orang tua menghidupi keluarganya dan mendidik 

anak-anaknya sampai anak berhasil.  
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2. Menurut ajaran Alkitab 

Lawrence O. Richards menuliskan, Alkitab adalah firman Allah. Bagi 

kaum konservatif berpegang teguh pada keyakinan sederhana bahwa alkitab 

adalah Firman Allah. Bagi kaaum konservatif, Alkitab mengandung informasi 

yang sudah terungkap: kebenaran yang berkuasa yang dibagikan oleh Allah 

sendiri. Di dalam Alkitablah kita menemukan makna kehidupan dan bagaimana 

menjalankannya. Di dalam Alkitablah kita menyingkapkan rahasia masa lalu, 

masa kini, dan masa depan.33 
Pandangan dalam Alkitab ini telah menghasilkan suatu pendekatan yang 

relative jelas dalam mengajar anak-anak. karena Alkitab membagikan kebenaran 

yang sudah terungkap, maka pengajaran Alkitab pasti mengkomunikasikan apa 

yang dikatakannya. Dengan demikian untuk pelayanan kepada orang dewasa  atau 

kepada anak-anak, prioritas yang jelas kebenaran-kebenaran Alkitab. Mulai dari 

cikal bakal gerakan sekolah Minggu pada tahun 1780-an, cerita-cerita Alkitab dan 

prinsip-prinsip moral Kristen telah menjadi kuriklum dasar kaum konsevatif. 

Metode-metode sekolah umum, yang begitu efektif dalam mengkomunikasikan 

informasi, telah diadaptasi dan diterapkan kepada pengajaran Alkitab di sekolah 

Minggu dan lembaga-lembaga lain dalam gereja.34 Manusia memiliki pendapat 

masing-masing dalam menanggapi Alkitab tetapi tetap Alkitab digunakan dalam 

proses membesarkan anak. alkitab adalah dasar untuk mendidik anak-anak atau 

mempersiapkan anak menjadi anggota gereja, atau menyelamatkan jiwa anak, atau 

untuk menghasilkan karakter Kristus.  

Ketika seseorang sudah memiliki anak, mereka termasuk dalam fase hidup 

mereka yang baru. Tentu kita berharap siapapun dapat menjadi keluarga Kristen 

yang ideal yang sesuai dengan ayat alkitab tentang rumah tangga. Mereka akan 

menjadi orang tua yang memiliki tanggung jawab baru. Tanggung jawab orang 
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tua bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak. orang tua tidak hanya 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak. orang tua juga juga 

memiliki peran untuk mendidik anak. Sebagai orang Kristen ada nilai-nilai 

kristiani yang perlu orang tua sampaikan kepada anak. nilai-nilai kristiani ini tidak 

hanya membantu anak bertumbuh secara rohani. Nilai kristiani akan membantu 

anak menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sosialnya juga. Hal ini perlu 

disampaikan melalui anak menurut Alkitab. Berikut beberapa peran orang tua 

dalam mendidik anak menurut Alkitab: 

a. Orang tua mengajarkan anak takut akan Tuhan 

Amsal 1:7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang 

bodoh menghina hikmat dan didikan. 

Amsal menyebutkan bahwa permulaan dari segala pengetahuan adalah 

takut akan Tuhan. Hal ini berarti peranan orang tua dalam mendidik anak menurut 

Alkitab harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Ketika orang tua tidak 

mampu untuk menurunkan rasa takut akan Tuhan. Ketika orang tua tidak mampu 

untuk menurunkan anaknya takut akan Tuhan kepada anaknya, maka didikan 

lainpun akan sulit untuk diikuti, orang tua dapat memulainya dengan mengajarkan 

manfaat membaca Alkitab setiap hari. 

b. Orang tua mendidik anak tanpa amarah 

Efesus 6: 4. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam 

hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 

Kolose 3:21 hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jagan 

tawar hatinya. Paulus mengingatkan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya 

dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah, tetapi 



orang tua tidak boleh kemudian meledak dalam amarah kepada anak-anak. amarah 

akan menyakiti hati anak dan akan berbahaya untuk masa depannya. Jika anak 

sudah merasa tawar hati. Anak  tidak akan lagi mau menerima didikan dari orang 

tua. Peran orang tua dalam mendidik anak menurut ajaran Alkitab ini haruslah 

berupa mengasihi. Orang tua dapat belajar untuk mengendalikan amarah dengan 

terlebih dahulu memahami ayat Alkitab tentang amarah. 

c. Orang tua mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan 

Ulangan 6:5-7 Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang 

kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah 

engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada 

anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila 

engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau 

bangun. 

 

Tidak hanya mendidik dengan mengasihi anak, orangtua pun perlu 

mendidik anak untuk mengasihi Tuhan. Allah memberikan perintah ini bukan 

hanya untuk dilakukan sendirian, tetapi juga untuk diajarkan kepada anak-anak 

bahkan Allah mengingatkan agar orang tua tidak hanya mengajarkan hal ini 

sekali-kali, tetapi setiap saat. Anak tidak bisa hanya tahu ayat Firman ini, tetapi 

mampu menerapkannya dalam keseharian anak sampai anak benar-benar mengerti 

dan melakukan Firman ini dalam kehidupan sehari-harinya. 

d. Orang tua membantu anak untuk terus bersyukur 



Ulangan 4:9 Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya engkau jangan 

melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan 

semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada 

anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu.  

Salah satu peranan orang tua dalam mendidik anak menurut ajaran Alkitab 

berupa ungkapan rasa syukur. Orang tua mendidik anak untuk melihat kebaikan 

Tuhan dalam kehidupannya dan bersyukur dalam hal itu. Tidak hanya sebatas itu, 

kebaikan Tuhan itu harus selalu diingat oleh sang anak agar dapat bersyukur 

selalu bahkan di masa-masa sulit yang akan ia alami ke depannya. Kitab Ulangan  

bahkan mengingatkan orang tua untuk juga membangikan kebaikan Tuhan dalam 

kehidupan yang sudah terlebih dahulu mereka alami. Orang tua mengajarkan anak 

untuk menjadikan rasa syukur sebagai bentuk penyembahan yang benar menurut 

Alkitab. 

e. Orang tua mendidik anak sesuai kepribadian anak 

Amsal 22:6 Didikan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka 

ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. 

Sangat penting bagi orang tua untuk mengerti dan memahami kepribadian 

anaknya. Ini akan membantu orang tua salam menentukn pola didikan bagi sang 

anak. dengan pola didikan yang tepat, orang tua dapat mendidik anak dengan 

efektif dan efesien. Hal ini juga akan membantu anak mengembangkan hal yang 

baik dalam kepribadiannya. Ia juga akan semakin mengenal dirinya sendiri. 

f. Orang tua mengajarkan anak dengan disiplin 

Amsal 13:24 Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; 

tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. 



Orang tua memang perlu mendidik dengan kasih, namun, kasih tidak 

berarti mendisiplinkan. Orang tua perlu mendidik anak dengan disiplin, jika 

memang sang anak melakukan kesalahan, anak perlu mendapatkan teguran atau 

hukuman jika memang diperlukan. Orang tua perlu bijak dalam menghadapi 

perilaku sang anak agar anak tidak menjadi pribadi yang manja ataupun berlaku 

seenaknya, orang tua dapat belajar menjadi bijaksana dari kisah kebijaksaan 

salomo. Itulah pernanan orang tua dalam mendidik anak menurut ajaran Alkitab, 

meskipun hal ini berdasarkan Alkitab, nilai-nilai yang disampaikan juga dapat 

diterapkan dalam kehidupan seharian. Orang tua perlu mendorong anak untuk 

berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sosialnya, tetapi 

tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal penting yang perlu diingat adalah 

orangtua tidak bisa mendidik  tanpa memberikan dasar pada anak. Artinya orang 

tua harus memastikan anak mengerti mengapa  ia mendapatkan didikan tersebut. 

Orang tua juga perlu membaca ayat alkitab untuk orang tua biar melalui orang tua, 

segala kemuliaan bagi nama Tuhan. 

B. ORANG TUA SEBAGAI PENANGUNG JAWAB 

Orang tua adalah bagian kelurga yang terdiri ayah dan ibu, dan merupakan 

hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dapat membentuk sebuah 

keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan 

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.  Orang tua juga telah 

memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia dan menjawab 

secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. maka pengetahuan 

yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tua, saya telah membahas ini 



juga di atas bahwa orang tua yang utama anak kenal sejak lahir. Maka 

pengetahuan yang pertama diterima anak adalah dari orang tuanya. 

Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak juga sebagai 

penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan 

pemikirannya kemudian hari berpengaruh oleh sikapnya terhadap orangtuanya 

dipermulaan hidupnya dahulu. Jadi orang tua atau ibu dan bapak memegang 

peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. sejak 

seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu 

meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, 

apabila ibu anak itu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh 

kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak dan menjadi 

temannya dan yang pertama untuk dipercayai anak. ada beberapa tentang 

tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut: 

1. Memelihara dan membesarkan anak, tanggung jawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksakan orang tua, karena anak memerlukan 

makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan. 

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik dalam secara jasmaniah 

maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya 

lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. 

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu 

berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan 

kewajibannya. 



4. Membahagiakan anak 

5. Mencukupkan kebutuhan anak, makanan, minuman dan pakaian 

6. Memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak dan masih 

banyak yang orang tua lakukan sampai anak sukses. 

 

1. Orang tua sebagai pemimpin 

Dalam buku psikologi sosial dijelaskan bahwa: “kepemimpinan adalah 

keseluruhan dari keterampilan (skil) dan sikap (attitude) yang diperlukan oleh 

tugas pemimpin” (Gerungan, 1991:128). Sedangkan menurut Oday Tead seperti 

yang dikutip oleh Cahyono dalam buku psikologi kepemimpinan dijelaskan 

bahwa : “kepemimpinan adalah merupakan kombinasi dari serangkaian perangai 

yang memungkinkan seseorang mampu mendorong orang lain untuk menjelaskan 

tugas-tugas tertentu” (Cahyono, 1984: 14) dari kedua pendapat tersebut, maka 

yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah keseluruhan dari keterampilan dan 

sikap yang diperlukan oleh tugas perihal pemimpin atau arah memimpin yang 

merupakan kombinasi dari serangkaian perangai yang memungkikan seseorang 

mampu mendorong orang lain untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. John C. 

Maxwell pun berpendapat bahwa pemimpin adalah pengaruh.35 Sedangkan dalam 

KBBI pemimpin adalah 1. Orang yang dipimpin, 2. Petunjuk.36 Ada juga 

pendapat bahwa “pempin adalah 1. Atasan, bos, kepala, ketua, komandan. 

Koordinator, majikan, 2. Imam, panglima, pemuka, presiden, pengurus (badan 

                                                
35Artinya bahwa seseorang memimpin memiliki pengaruh yang besar bagi setiap 
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Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda (EQUIP,, 1992), 1  

36Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 874  



usaha), 3. Penganjur perintis. 37 sedangkan dalam konteks kekristenan, 

pemimpinan adalah sarana utama yang digunakan Allah untuk menjaga umat-Nya 

agar tetap bergerak arah yang benar dan mengerjakan hal yang benar.38 Seorang 

pemimpin adalah yang mengaragkan, orang yang fokusnya mempengaruhi orang 

lain, orang yang mengarah pada tujuan, orang yang memiliki orientasi sama 

dengan orang lain yang mengandalkan sebagai pemimpin; dan seorang yang 

memiliki pengikut.39 

Menurut Stephen Tong “sebagai seorang pemimpin yang baik harus 

memiliki syarat yang besar yaitu: “pertama, kebenaran, ketulusan, dan kejujuran 

sebagi dasar motivasi. Kedua, kelincihan, kebijaksanaan, keterampilan, 

fleksibilitas sebagai teknik kepemimpinan”.40 Dari beberapa pendapat di atas 

disimpulkan bahwa menjadi pemimpin itu tidaklah gampang, seorang pemimpin 

harus bertanggung jawab dalam segala hal dalam kepemimpinannya. Orang tua 

yang memimpin keluarganya harus mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki 

hati yang penuh dengan kasih terhadap kelurga dan anak-anaknya. Dalam skripsi 

Seni Marian Haning dalam judul buku 12 Ciri Kepemimpinan Yang efektif 

menuliskan “Salomo pun menyebutkan lima hal yang merupakan tanggung jawab 

seorang pemimpin yatiu : 1. Menegur dan mengoreksi Amsal. 28:23), 2. 

Bertindak dengan tegas (Amsal. 24:11-12) 3. Mendengarkan kritik (Amsal. 15:5), 

4. Bersikap jujur (Amsal. 18:70 dan 5. Bersikap adil.41 Dari sinilah orang tua 

sangat diharapkan menjadi pemimpin yang benar dalam keluarga supaya dapat 

memberi dampak/ pengaruh yang baik pada kepribadian anak-anak. 
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41 Leroy Eims, 12 Ciri Kepemimpinan Yang Efektif, 19-22 
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2. Orang tua sebagai teladan 

Sepanjang kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anak, 

sepanjang waktu itulah anak-anak melihat dan menyaksikan tingkah laku ketika 

berhadapan dengan orang lain.  Cara orang tua memperlakukan pembantu 

dirumah, sikap disaat mengendarai mobil pribadi  menghadapi kemacetan lalu 

lintas, interaksi dengan tentangga, ketika belanja bahkan sikap orang tua dalam 

keseharian, bahkan dalam hubungan dengan suami istri.  

Untuk menjadikan anak memiliki ras hormat, orang tua sebaiknya terlebih 

dahulu menghargai keputusan-keputusan yang dibuat oleh anak, ada ketertarikan 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak, menghargai setiap prestasi yang 

sudah dicapainya bahkan dalam beberapa hal  melibatkan anak dalam membuat 

keptusan-keputusan yang ada ditengah-tengah kelurga. Orang tua perlu mengingat 

bahwa dampak yang sangat berpengaruh dari apa yang orang tua berikan kepada 

anak-anak adalah teladan yang terlihat secara langsung dalam kesehari-harian 

orang tua. Mungkin orang tua berpikir bahwa ketika dikantor maka anak-anak 

tidak akan melihat apa yang orang tua lakukan dalam pekerjaannya, bahkan orang 

tua tidak bertemu dengan anak sampai larut malam. Justru dengan apa yang 

dilakukan orang tua sehari-hari cukup membuat anak mengerti orang tua seperti 

apa yang mereka miliki, meskipun anak-anak tidak pernah mengucapkannya tapi 

model yang paling dekat dengan anak adalah oang tuanya sendiri.  

Dan dalam pendidikan anak juga sangat berpengaruh teladan orang tua 

Charles Schaefer mengatakan, “pengaruh yang kuat dalam pendidikan anak 

adalah teladan orang tua.”42 Karena hal ini dapat memberikan gambaran yang 
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jelas untuk ditiru. Oleh karena itu orang tua perlu menyadari dan memperhatikan 

agar dapat memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak. seperti yang 

ditekankan Zakiah Darajat bahwa “ orang tua harus memberi contoh dalam 

kehidupan anak,”43 contohnya mengajarkan anak beribadah, mengajak 

melakukannya. 

3. Orang tua sebagai motivator   

Sebagai manusia kita tentunya memiliki banyak mimpi-mimpi, harapan 

dan cita-cita. Mimpi-mimpi kita tersebut tidak datang dengan sendirinya, 

melainkan kitalah yang harus mewujudkan semua mimpi-mimpi tersebut. Untuk 

mengapainya kita memerlukan berbagai usaha dan pengorbanan. Melakukan 

usaha tersebut sungguh tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang 

harus kita hadapi, rintangan tersebut dapat berupa masalah ekonomi, pengaruh 

lingkungan, bahkan rasa yang muncul dari dalam diri kita sendiri yaitu malas. 

Mimpi dan cita-cita tidak akan tercapai jika kita hanya bermalas-malas. 

Kesukesan dalam mewujudkan cita-cita tidak pernah datang dengan sendirinya. 

Untuk itulah kita membutuhkan motivasi untuk memberantas rasa malas itu, 

hanya dengan semangat, motivasi yang tinggi dan usaha yang terus menerus itulah 

kita dapat mewujudkan segala mimpi-mimpi dan cita-cita kita. 

Setiap orang memiliki bentuk motivasi yang berbeda-beda. Ada satu 

motivasi yang sangat besar bagi anak adalah motivasi dari orang tua sendiri. 

Motivasi tersebut hampir dimiliki oleh semua anak-anak, motivasi tersebut adalah 

orang tua. Orang tua dapat menjadi motivasi besar karena banyak sekali anak-

anak yang ingin membalas budi baik kedua orang tuanya. Motivasi ini dapat 
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muncul karena adanya kegiinan dari seseorang anak untuk membahagiakan orang 

tuanya. Terlebih anak tersebut adalah anak rantauan yang jauh dari orang tuanya, 

maka keinginan untuk menjadi orang yang sukses semakin besar. 

Banyak fakta menunjukan bahwa ketika seorang anak bermalas melakukan 

berbagai hal namun tiba megingat kedua orang tuanya maka ke inginan anak 

maka rasa malas hilang dan berganti dengan rasa semangat yang membara untuk 

sukses. Mengapa harus orang tua? Karena anak ingin membahagiakan orang 

tuanya, meskinpun sering adanya fakta di dalam kehidupan nyata ada seorang ibu 

atau ayah yang sikap dan sifatnya tidak patut dicontoh oleh anaknya. Namun 

terlepas dari itu semua banyak sekali anak ingin membahagiakan kedua orang 

tuanya. Karena orang tua telah melahirkan anak, merawat anak, membimbing 

anak dan membesarkan sampai dewasa.  

Seorang anak pasti berpikir begitu banyak jasa yang telah kedua orang 

tuanya memberikan untuk dirinya. Lalu bagiamana anak membalas semua itu, 

hanya dengan membahagiakan orang tuanya dan tetap menjadikan orang tuanya 

motivasi bagi hidupnya sampai dewasa. Karena hanya doa orang tualah anak 

dapat mengapai semua cita dan mimpi-mimpinya, menjadi anak yang selalu 

membahagiakan orang tua dan mewujudkan semua cita-cita orang tua yang 

berlum terwujud. Satu hal yang terpenting yang harus anak ingat bahwa motivasi 

tanpa berusaha dan berdoa itu sama saja dengan omong kosong. Maka teruslah 

anak berusaha dan berdoa, teruslaha ank bersemangat dan ingat kedua orang 

tuanya, hanya dengan cara itu anak akan mencapai kesuksesan, “sebagai orang tua 

bisa memberikan motivasi yang besar bagi anak agar menjadi pelajar yang 

mandiri dengan mendukung kecakapnnya dalam menentukan pilihan. Salah satu 



peran penting orang tua adalah membantu anak untuk memahami sebab akibat 

dari pilihannya dengan cara yang lembut, agar tetap berada pada posisi positif, 

ditunjukan akibat positifnya dari pada negatifnya.”44 

4. Orang tua sebagai guru informal bagi anak 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang dilakukan dilingkungan 

keluarga dan dilingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan mandiri. Jalur 

pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang 

hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannyaa. Jalur pendidikan ini 

akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku 

seseorang di masa depan. Hasil pendidikan informal mendapatkan pengakuan 

sama seperti halnya pendidikan formal dan pendidikan non formal setelah peserta 

didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan pemerintah. 

Fungsi dan pernanan pendidikan informal mengacu pada pengertian 

pendidikan informal di atas, fungsi dan peran utama pendidikan ini adalah untuk 

membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Adapun beberapa fungsi dan 

pernannya adalah sebagai berikut : 

a. Membantu meningkatkan hasil belajr anak, baik pendidikan 

formal maupun non formal 

b. Mengontrol dan motivasi anak agar lebih giat belajar 

c. Membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam 

keluarga maupun lingkungan 

d. Membentuk kepribadian anak dengan mode yang sessuai degan 

kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan 
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e. Memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau 

bakat yang dimilikinya 

f. Membantu anak didik agar lebih mandiri dan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Dari penjelasan di atas, orang tua perlu mengetahui bahwa keluarga  

khususnya orang tua sangat besar terhadap pertumbuhan seorang anak. Artinya, 

orang tua akan selalu terlibat dalam proses pembelajaran seorang anak sepanjang 

hidupnya, berikut adalah fungsi dan peran orang tua dalam proses belajar yang 

efektif dan bermakna; 

1) Orang tua sebagai pendidik 

2) Orang tua sebagai pembimbing 

3) Orang tua sebagai teladan 

4) Orang tua sebagai pengontrol 

5) Orang tua sebagai fasilitator 

6) Orang tua sebagai motivator 

7) Orang tua sebagai inovator 

Sebagian dipenjelasan di atas telah dibahas, bahwa orang tua berperan 

penting dalam kehidupan anak-anaknya. Suatu jalur pendidikan dapat kita kenali 

dengan memperhatikan karakteristiknya. Adapun beberapa ciri pendidikan 

informal adalah sebagai berikut: 

a) Tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi 

b) Anak didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu 

c) Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

d) Tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan 



e) Tidak terdapat jejang dalam proses pendidikan 

f) Proses pendidikan dilakukan secara terus menerus tanpa 

mengenal ruang dan waktu 

g) Tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV                                                             

APLIKASI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan aplikasi yaitu; bagi orang tua dan 

bagi anak. 

A. Bagi Orang Tua 

Anak adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang tua, dengan 

tujuan agar anak dididik, dibimbing, serta diarahkan kepada jalan yang 

dikehendaki Tuhan. Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui bahwa Allah 



berfirman, “sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah pusaka dari pada Allah dan 

buah kandungan adalah suatu upah.” Berdasarkan teks ini, maka sebagai orang tua 

perlu bertanggung jawab di dalam membina moral anak, karena merupakan 

anugerah dari Allah. 

Pada masa kini, orang tua kurang memiliki waktu yang cukup bersama 

anak-anak mereka, karena orang tua selalu sibuk dengan pekerjaanya. Oleh karena 

kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dapat 

dikatakan bahwa waktu yang disediakan untuk bersama anak sangat berkurang. 

Oleh sebab itu orang tua perlu menyadari bahwa menyediakan waktu untuk 

menemani anak adalah sangat penting. Hal ini tentu akan mengurangi tekanan-

tekanan yang menjadikan anak jenuh dan sekaligus memberi motivasi untuk 

membangun anak serta menambah gairah belajar bagi anak. 

Artinya semakin banyak waktu yang diberikan orang tua kepada anak, 

semakin menjadi ikatan batin yang baik antara orang tua dengan anak. Anak yang 

memiliki hubungan batin yang menyatu dengan orang tua, maka anak mudah 

mengerti dan memahami perasaan orang tua sehingga dengan mudah anak patuh 

dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. 

Salah satu cara yang baik agar orang tua dapat menyediakan waktu bersama 

dengan anak. perlu diketahui terlebih dahulu bahwa anak mudah dididik dan 

dinasehatin oleh orang tuanya. 

Oleh sebab itu orang tua perlu mengetahui bahwa menyediakan waktu 

bersama anak-anak lebih baik dari pada menyia-nyiakan waktu pada yang sia-sia 

karena apa bila waktu orang tua bersama dengan anak, anak mudah melihat sifat 

orang tuanya atau kebiasaan orang tuanya sehari-hari. Orang tua merupakan 



pendidik yang pertama bagi anak dan yang utama  agar anak-anak mempunyai 

moral yang baik, sebab melalui orang tua anak dapat belajar dalam perkataan dan 

tingkah laku. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa anak membutuhkan  

waktu bersama dengan orang tua untuk melakukan berbagai kegiatan dalam 

kesehari-harian untuk mengajarkan kepada anak-anak,  bukan hanya dengan 

arahan tetapi dengan menjadi model atau teladan bagi anak. oleh sebab itu sebagai 

orang tua perlu memberi waktu yang banyak kepada anak, sebab ketika anak 

bersama dengan orang tuanya, itu merupakan saat-saat yang indah yang akan 

dikenang anak usia 9-11 tahun sampai dewasa. 

Kevin Steede mengatakan :“anak-anak butuh mengetahui bahwa orang tua mereka 

aktif menjalani kehidupan bersama mereka. Ketika orang tua memperhatikan akan 

kenyataan sederhana ini, bahwa mereka telah melakukan satu langkah maju yang luar 

biasa untuk mengajari anak-anak menjadi bahagia, percaya diri, dan kelak menjadi orang 
dewasa yang mandiri. Sebaliknya jika mengabaikan waktu bersama anak, akan 

mendorong anak terhanyut dan sibuk dengan kegiatannya dan tidak mempedulikan orang 

tua.”45 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka  dapat dikatakan bahwa ada banyak 

hal yang akan dikenang dalam kepribadian anak sepanjang hidupnya yakni ketika 

bersama dengan orang tua (ayah dan ibu). Dalam arti bahwa anak selalu 

mendambakan ketika berkumpul  bersama orang tua yang terus berlanjut di 

sepanjang hidup anak, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah 

momentum yang tidak dapat dipisahkan dan dilupakan dalam kehidupannya. 

Maya dan Wido menyatakan bahwa seorang  anak ingin selalu berada di 

samping orang tuanya seperti saat anda sedang jatuh cinta yang selalu ingin 

bertemu dengan kekasihnya.46 Sebagai orang tua, jika memiliki waktu luang, 

walaupun beberapa menit, dapat dipergunakan dengan baik, artinya orang tua 
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dapat mempergunakan waktu tersebut untuk bercanda, tertawa dan bahkan 

menjadi model dan teladan yang baik bagi anaknya. 

Menyediakan waktu buat anak agar dapat membina moral dan 

karakteristik anak sebab ini merupakan tanggung jawab dan sekaligus sebagai 

salah satu metode yang efektif bagi orang tua untuk memberikan pembinaan 

karakteristik, moral dan spiritual anak dalam menghadapi tantangan 

eraglobalisasi, meskipun pembinaan tersebut sangat mudah. Oleh sebab itu orang 

tua perlu memiliki sikap kesabaran dalam pribadinya. Kesadaran orang tua dalam 

mendidik anak itu penting. Mengapa demikian? Sebab banyak persoalan atau 

masalah yang diselesaikan  dengan baik apabila dijalani atau dilakukan dengan 

penuh kesabaran. Kesabaran yang terus menerus diperlukan orang tua dalam 

membina moral anak agar tidak membina tersebut tidak didasari dengan emosi. 

Hanya dengan kesabaran orang dapat mempersiapkan generasi penerus dengan 

baik dari pada generasi sekarang. 

Dalam keluarga, selalu mengiginkan agar anaknya berhasil dan memiliki 

karakter yang baik, khususnya memiliki moralitas yang baik. Oleh sebab itu orang 

tua memberikan anak sekolah untuk dididik dan dibina dalam hal yang baik dan 

berhasil pada masa yang akan datang. Tetapi menjadi persoalan adalah sekolah 

atau lembaga pendidikan hanyalah membantu kelanjutan pendidikan dalam 

keluarga sebab pendidikan atau pembentukan karakter membantu kelanjutan 

pendidikan dalam keluarga sebab pendidikan pembentuk karakter adalah yang 

pertama dan utama diperoleh dalam keluarga. Dengan demikian penjelasan di atas 

yang dimaksud adalah guru mendidik anak separuh waktu di sekolah bukan 

berarti anak sepenuhnya memiliki moral yang baik dan menjamin anak itu baik. 



Tidak demikian orang tua harus sepenuhnya membina moral anak setelah anak 

keluar dari sekolah sehingga dalam membentuk moral anak ini, guru memiliki 

peran saat anak di sekolah dan selebihnya adalah orang tua anak sendiri sampai 

sehingga anak moral anak terbentuk dengan baik dan sukses dalam pendidikan 

sampai dengan berhasil. 

B. Bagi Anak 

Orang tua yang mendidik anaknya di atas dasar yang benar, sesuai Firman 

Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 

menghina hikmat dan didikan. (Ams. 1:7) dengan demikian anak akan bertumbuh 

ke arah yang benar dan positif terlebih hidup berkenan di hadapan Tuhan. 

Sekalipun anak-anak berada dilingkungan yang  berbeda iman “mayoritas agama 

islam”, jauh dari hadapan orang tua, maka mereka dapat menguasai dirinya, dari 

pergaulan yang tidak membagun dirinya. Karena anak-anak sudah mengerti dasar 

iman yang benar, apa yang pantas di lakukan dan apa yang berkenan di hadapan 

Tuhan. Dengan demikian mengajar Alkitab kepada anak-anak sejak dini, maka 

mereka anak akan semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam 

Firmannya dan apa yang tidak di kehendaki Tuhan. Satu hal yang orang tua  

ketahui dari Firman Tuhan, anak-anak akan belajar untuk hidup akan Tuhan dan 

taat kepada orang tua mereka. Ketika anak memiliki pegangan hidup dalam 

pergaulannya, maka anak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. 

 Masa anak adalah masa pembentukan paling mudah. Pengetahuan dan 

pengalaman apa saja yang yang disajikan oleh orang tua dihadapan anak-anak 

akan mereka terima, karena mereka masih polos dan jujur belum memiliki sifat-

sifat yang buruk. Jadi dengan pengajaran yang bersifat rohani dan dibina oleh 



orang tua, guru sekolah minggu dan guru di sekolah anak bertumbuh dengan baik 

sehingga anak memiliki moral yang baik. Jhon Virgil Milla menyatakan bahwa, 

“jika anak mendapatkan pengajaran yang  baik dari oran tua mereka dimasa kecil 

maka hidup mereka dimasa dewasanya akan jauh lebih mudah untuk di bentuk 

dan perilaku yang baik akan selalu mewarnai perilaku mereka.”47 Sehingga 

dengan demikian, sangat tepat jika orang tua mengajarkan Alkitab kepada anak-

anak dari sejak dini. Karena mereka akan memiliki perilaku yang baik dan benar 

dihadapan Tuhan. 

 Orang tua yang mendidik anak dengan benar melalui mengajarkan Alkitab 

kepada anak-anak dari sejak dini, akan mempengaruhi perilaku anak di masa akan 

datang. Jadi, Firman Tuhan sangat penting di ajarkan kepada anak-anak dari sejak 

dini. Karena Firman Tuhan dapat membentuk seorang menjadi orang yang 

memiliki perilaku baik. Anak yang dibina dan dididik oleh orang tua sejak dini, 

anak akan menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua, menjadi bertumbuh 

dengan moral yang baik dan sukses menjadi orang yang berhasil. 

BAB V                                                                                                                                 

PENUTUP 

Dalam Bab V, penulis akan memberikan kesimpulan pembahasan dari Bab 

I sampai Bab V mnejadi kesimpulan dan saran mengenai Strategi Orang Tua 

Dalam Mendidik Moralitas Anak Usia 9-11 Tahun. 

A. KESIMPULAN 

Orang tua yang mendidik anak perlu mengetahui dan memahami 

perkembangan anak, sehingga anak mampu melakukan atau melaksanakan apa 
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yang diperintahkan oleh orang tuanya. Anak usia 9-11 tahun orang tua proaktif  

untuk mendidik, membina, menuntun melalui Firman Tuhan serta menolong  anak 

dalam pertumbuhannya dengan memahami perkembangan anak dan mencukupkan 

kebutuhan anak. Karena usia 9-11 tahun semakin mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan baik fisik maupun ingin megetahui hal-hal yang baru. 

Kunci dari keberhasilan anak-anak adalah didikan dari orang tua, jika anak 

dididik dari sejak dini, maka anak-anak akan taat segala aturan-aturan yang baik 

di rumah maupun di mana anak berada dan didikan itu sebagai bekal dalam hidup 

anak dari sejak dini sampai remaja, muda dan dewasa. Orang tua perlu ketahui 

anak-anak itu dididik sejak dini bukan saat anak dewasa. 

Dalam kitab ( Ulangan 6:6-9), Tuhan memberikan tanggung  jawab kepada 

orang tua untuk mewakili Tuhan dalam membesarkan dan mendidik anak-anak 

sesuai perintah Tuhan kepada orang tua, supaya mengajarkan secara terus 

menerus agar anak dapat bertumbuh di dalam iman maupun pengenalan akan 

Tuhan. 

Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu 

seperti anak. dimanakah terdapat anak yang baik dihajar oleh ayahnya? Tetapi, 

jikalau bebas dari pengajaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu 

bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. (Ibr. 12:7-8). Artinya orang tua 

mendidik anak dengan kasih dan dengan pengajaran yang benar. Orang tua 

mempunyai tanggung jawab yang penting untuk membangun moral anak dengan 

baik, agar anak mampu menghadapi kehidupan di era-globalisasi. Anak perlu 

dibekali dengan sesuatu yang baik, sehingga tantangan yang negative tidak 

merusak moralnya. Orang tua perlu membina anaknya dan menyekolahkan anak 



dan orang tua menjadi model bagi anak, agar anak semakin  bertumbuh dengan 

baik dan benar. 

B. SARAN 

Pertama, sebagai orang tua perlu bertanggung jawab dalam membina 

karakteristik, moral dan spritual anak, agar anak bertingkah laku yang baik sesuai 

kehendak Tuhan, serta mampu menghadapi tantangan era-globalisasi 

Kedua, orang tua hendaknya memberikan atau meluangkan waktu untuk 

membina moral anak, sehingga anakmemiliki moralitas yang baik di mana anak 

berada. 

Ketiga, orang tua menyadari bahwa anak dimata Allah sangat berarti, oleh 

sebab itu anak layak dibina, agar memiliki akhlak yang mulia serta mampu 

mengahadapi tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Keempat, sebagai orang tua sebelum melakukan atau menerapkan sesuatu 

kepada anak dalam pembinaan terlebih dahulu memberikan teladan kepada anak. 

Kelima, sebagai orang tua hendaknya menciptakan suasana yang kondusif 

dalam keluarga dan sebagai panutan kepada anak-anak, agar anak dapat meniru 

dan melakukan berdasarkan apa yang dilakukan orang tuanya. 

Keenam, orang tua perlu mengadakan pembinaan kepada anak, yang di 

dalamnya menanamkan nila-nilai iman Kristen kepada anak, agar anak mampu 

mengahadapi hal-hal yang membuat anak terpengaruh dengan perkembangan saat 

ini.  

Ketujuh, sebagai orang tua perlu memiliki sifat kesabaran daalam 

membina moral anak. Di akhir tulisan ini penulisan menyadari bahwa skripsi ini 



hasilnya kurang sempurna, untuk itu penulis masih membuka diri untuk menerima 

saran sebagai masukan yang baik, agar skripsi ini lebih baik lagi. 
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