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Abstrak 

Berdasarkan pembahasan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitiannya adalah. Pertama apa saja yang akan menjadi penghambat remaja dalam 

belajar? Kedua bagaimana pendidikan Kristen berkontribusi untuk mengatasi minat 

belajar remaja? dan ketiga bagaimana pendidik kristen dan remaja dapat 

mengaplikasikan kontribusinya?  

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan penting yang menjawab 

rumusan masalah yaitu untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa pendidik Kristen, 

punya kontribusi penting yang mempengaruhi aspek hidup remaja.  

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan penyusunan skripsi 

ini yaitu penelitian kualitatif murni alasannya, untuk mengembangkan dan mengkaji 

hipotesa atau menguji suatu kebenaran teori.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh atau ditemukan dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa signifikasi, sebagai berikut:  

1. Signifikan rumusan masalah pertama dengan bab dua yaitu adanya beberapa 

penghambat minat belajar bagi remaja yakni, faktor individu yang melingkupi 

fisiologis remaja, dimana kekurangan yang terlihat pada tubuh jasmaninya akan 

membuat dia kehilangan percaya diri, dan juga psikologi remaja yang melingkupi 

mentalitas remaja itu seperti kekurangan minat, kecerdasan, bakat, dan motivasi 

yang didapat dari orang lain. selain faktor individu, terdapat juga faktor dari luar 

seperti lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat, dan kurangnya Pendidikan 

Kristen dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka bagi remaja yang 

menghambat pembelajaran remaja.  

2. Signifikan rumusan masalah kedua dengan bab tiga yaitu, dimana pendidik kristen 

berkontribusi untuk mengatasi rendahnya minat belajar remaja dengan melakukan 

beberapa hal, seperti memotivasi remaja, menyiapkan kebutuhan remaja, dan lain-

lain yang membantu remaja menumbuhkan minat belajar mereka dan mengeluarkan 

mereka dari keterpurukkan akibat faktor individualnya.  

3. Signifikan rumusan masalah ketiga dengan bab empat, dimana remaja dan pendidik 

kristen telah memahami dan mengerti kontribusi mereka untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan mereka.  

Adapun hipotesis penelitian ini adalah jika Pendidik Kristen berkontribusi untuk 

membantu remaja dalam proses pembelajaran yang benar serta bertanggung jawab, 

maka rendahnya minat belajar remaja dapat diatasi adalah terbukti. Dan hasil 



penelitiannya adalah, remaja dan pendidik kristen dapat melakukan berbagai macam 

cara untuk mengatasi dan meningkatkan minat belajar. 

Berdasarkan penelitian di atas, adapun saran-saran yang direkomendasikan 

adalah, remaja perlu tekun dalam Firman Tuhan dan mencoba menjadikan Firman 

Tuhan sebagai standar kehidupan, orangtua perlu melakukan kewajiban mereka dengan 

takut akan Tuhan, dan Guru PAK perlu menanamkan nilai kristiani bagi peserta 

didiknya.  

Dr. Matheus Mangentang, M.Th  

Sozanolo Zamasi, M.Pd.K  
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BAB I  

PENDAHULUAN 



 

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang: Iatar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penilitian, hipotesis, 

metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

LATAR BELAKANG MASALAH  

Remaja adalah sebutan untuk anak yang berusia 13-17 tahun, dimana mereka telah 

meninggalkan masa kanak-kanak dan beralih kemasa yang membuat mereka tidak 

selalu bergantung ke orangtua mereka. Hurlock menyatakan, “Tingkat perubahan 

dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik.”1 

Artinya, tingkat perubahan fisik memengaruhi sikap dan perilaku seorang remaja. 

Remaja akan terus mencari jati diri mereka dan kadang-kadang melakukan hal-hal yang 

salah, karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi yang memaksa mereka melakukan hal-

hal yang belum pemah mereka lakukan.  

Oleh karena itu, untuk mendisiplinkan diri remaja, salah satunya adalah 

membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekat seperti orangtua, dimana 

kontribusinya begitu besar. Pengawasan orangtua begitu penting karena Lilik Kristianto 

berpandangan masa remaja begitu labil, ia menyatakan bahwa, pemikiran remaja sangat 

idealis dan dangkal. Di samping itu masa transisi dari masa anak-anak yang penuh 

ketergantungan dan beralih kemasa dewasa yang mandiri membuat meneka mau 

menang sendiri dan berhasrat untuk memiliki kebebasan. Sistem nilai yang mereka anut 

dapat dilihat dari ikatan kelompok. Di dalamnya terdapat tekanan teman sebaya yang 

memengaruhi perilaku remaja. Kelompok teman sebaya ini menentang otoritas orangtua 

dan pendirian pribadi. Akibatnya mereka cenderung mengambil keputususan yang 

emosional atas dorongan yang muncul tiba-tiba tanpa pengujian yang memadai atau  

pertimbangan nilai-nilai.2  

Karakter remaja yang seperti ini membutuhkan perhatian penuh dari orangtua 

dalam membimbing mereka untuk mengenal jati diri mereka. Namun tidak semua 

orangtua mengerti akan hal ini, sebagian orangtua beranggapan bahwa remaja dikuasai 

penuh oleh otoritas tertinggi dalam keluarga, yang berorientasi pada kekuasaan yang 

cenderung menggunakan bentuk otoriter dalam hubungannya dengen remaja tanpa 

mendengarkan pendapat dari remaja itu sendiri.3 Akibatnya remaja memilih untuk tidak 

terbuka dengan orangtua dan mencari teman sebaya untuk berbagi cerita. lni adalah 

salah satu contoh yang menjadi perhatian bagi orangtua saat ini.  

                                                             
1
 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan. Suatu Pendekatan Sepanjang  Rentang Kehidupan (Jakarta: 

Erlangga,  2015), 207. 
2 Paulus Lilik Kristiamo. Prinsip dan Praktik Pendidikan Agama Kristen Penuntun bagi Mahasiwa Teologi 

dan PAK. Pelayanan Gereja, Guru, dan Agama dan Keluarga Kristen, (Yogyakarta: Andi, 2006), 96. 
3 John W. Santmck, Perkembangan Remaja, (Jakata: Erlangga, 2003), 188. 



Kontribusi orangtua penting untuk mengontrol remaja dengan tidak membuat 

remaja merasa seolah berada pada suatu kondisi yang tidak bebas, melainkan orangtua 

harus memposisikan diri dengan terus mengikuti perkembangan dari remaja agar 

dengan siapa remaja bergaul akan dengan mudah dikontrol oleh orangtua, sebab 

pergaulan bebas bisa terjadi bagi setiap remaja akibat lemahnya kontrol yang diberikan 

oleh orangtua, seperti yang terjadi di desa Paluh Manan orangtua beranggapan bahwa 

kalau anak sudah tidak mau sekolah, untuk apalagi, dari pada membuat orangtua malu 

lebih baik dikawinkan saja, anak yang mau, bukan kehendak orangtua. 4 Pandangan 

orangtua seperti ini secara tidak langsung menghancurkan masa depan remaja.  

 

 

 

BAB  II 

REMAJA DAN PENYEBAB RENDAHNYA MINAT BELAJAR 

 

HAKIKAT REMAJA  

Proses pertumbuhan manusia digolongkan dalam beberapa fase yakni dari fase 

anak-anak, remaja, hingga ke fase orang dewasa. Di sini penulis akan membahas tentang 

remaja; Siapa itu remaja, bagaimana proses perkembangannya, seperti apa karaktemya, 

dan bagaimana pandangan orang tentang remaja.  

 

Pengertian Remaja.  

Remaja adalah masa dimana seseorang mengakhiri masa anak-anaknya dan 

mulai mengalami perubahan-perubahan secara fisik dan psikis untuk menjadi seorang 

remaja sebelum dewasa. Disini penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ahli 

tentang remaja, yaitu:  

 

1. Menurut Elizabeth Hurlock remaja adalah usia dimana seseorang berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat 

orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama.5  

2. Singgih Gunarsa mengatakan bahwa remaja merupakan saat-saat yang dipenuhi 

dengan berbagai macam perubahan dan terkadang tampil sebagai masa yang 

tersulit dalam kehidupannya sebelum ia kemudian memasuki dania 

kedewasaan.6 

 

 

 

                                                             
4 Rosramadhana Nasution, Ketertindasan Perempuan dalam Trdisi Kawin Anon, (DKI Jakarta:  

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 124. 
5 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan,  (Jakarta: Erlangga, 2015), 206. 
6 Singgih Gunarsa dan Yulia Singgih, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: BPK.  

Gunung Mulia, 2008), 236.  



BAB III 

KONTRIBUSI PENDIDIK KRISTEN MENGATASI RENDAHNYA MINAT 

BELAJAR REMAJA 

 

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang pendidik Kristen. dan kontribusi 

yang diberikan oleh pendidik Kristen untuk mengatasi rendahnya minat belajar remaja. 

ada pun Pendidik Kristen yang penulis paparkan dalam bab ini yaitu, orangtua 

(kaluarga) selaku orang merdekat remaja di rumah atau lingkungnn keluarga. Guru 

PAK. yang bertanggung jawab dengan pendidikan kerohanian Peserta didik di sekolah. 

Guru-guru Kristen yang juga terlibat dalam menanamkan nilai kerohanian bagi peseta 

didik. Dan Hamba Tuhan yang melakukan pelayanan bagi kaum remaja di gereja.  

 

A. PENDIDIK  KRISTEN  

 

Pendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya memberi latihan, ajaran, 

pimpinan, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidik berarti orang yang 

mendidik.7 Ini berarti bahwa, seorang pendidik adalah orang yang memberi latihan, 

ajaran, atau pimpinan kepada orang lain guna memperoleh akhlak yang baik serta 

kecerdasan pikiran. Pendidik Kristen adalah orang yang berkontribusi untuk 

menjalankan tugas Pedidikan Agama Kristen. Orang tersebut adalah guru Kristen, Guru 

Pendidikan Agama Kristen, Orangtua Kristen, dan Hamba Tuhan. Ini berarti pendidikan 

Kristen tidak hanya terdapat atau benjalan di sekolah Kristen saja, melainkan di sekolah 

sekuler (umum), di rumah (lingkungan keluarga), dan lingkungan tempat tinggal 

seseorang. Pekerjaan pendidik Kristen adalah menjelaskan kabar baik tentang kasih 

Allah dalam Kristus dengan cara begitu rupa sehingga mereka yang lahir di dalam iman 

akan mengenal-Nya di dalam hidup mereka sendiri dan mereka yang menjawab dalam 

iman dapat memahaminya. Pendidik Kristen melihat orang-orang dalam hubungan 

mereka dengan Allah, yang tidak hanya mencari manusia, tetapi juga telah melakukan 

pekerjaan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang diberitakan dalam lnjil untuk 

menarik manusia.8  

Dalam mengartikulasi tujuan pendidikan kristiani atau pendidikan agama, para 

Pendidik Kristen harus selalu mengingat dan mendapatkan kembali visi Kristus sendiri 

mengenai kepenuhan hidup bagi semua orang.  

 

 

                                                             
7 KBBI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: 

PN Balai Pustaka, 1976),  250. 
8
 lris V. Cully, Dinamika Pendidikan Kristen,  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 17. 



B. KONTRIBUSI  PENDIDIK  KRISTEN  

 

Kontribusi adalah sumbangsih yang dilakukan oleh setiap orang yang terbeban 

akan sesuatu hal. Dalam kehidupan remaja yang selalu terlibat dengan pergaulan serta 

proses belajar mengajar, sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar 

mereka untuk membantu dan mendukung mereka. Penulis akan membahas pendidik 

Kristen yaitu mereka yang adalah Orangtua, Guru PAK, Guru-guru Kristen, Hamba 

Tuhan, yang berkontribusi untuk membantu pertumbuhan iman para remaja dan 

membantu remaja mengerti tujuan dari belajar yang sebenarnya.  

 

1. Orangtua (Keluarga).  

Keluarga dikatakan sebagai setting utama dan pertama dari PAK. Dikatakan 

demikian karena kontribusi orangtua dalam mengasuh anak-anaknya adalah sangat 

panting. Bukan hanya anak yang belajar dan mengalami pertumbuhan, tetapi seluruh 

anggota keluarga dapat saling belajar dari yang lain melalui interaksi satu sama lain. 

ketika orangtua menjalankan kontribusi pendidikannya terhadap anak, ia sendiri belajar 

untuk bertumbuh dalam iman di dalam dimensi tindakan atau sikap, bahkan 

pengetahuan.9  

Semua orangtua menginginkan yang terbaik untuk anak remaja mereka, banyak 

orangtua yakin bahwa jika mereka dapat menyediakan makanan dan tempat tinggal 

yang baik, lingkungan yang aman, pakaian bagus, wadah untuk kegiatan, uang yang 

cukup, mobil yang layak, dan pendidikan yang tinggi, berarti mereka telah melakukan 

hal terbaik yang dapat mereka lakukan. Semua itu memang baik, tetapi sebagai orangtua 

Kristen, haruslah mengetahui bahwa yang terbaik bukanlah menyediakan hal materi, 

melainkan orangtua harus mendorong anak remaja mereka memiliki hubungan pribadi 

dengan Yesus Kristus dan dukungan agar mereka memiliki bekal untuk bertumbuh, 

berkembang, dan matang.  

John Conger, yang adalah seorang psikologi menyimpulkan hasil penilitian dan 

investigasi klinik bahwa, “Satu-satunya pengaruh yang paling penting dalam membantu 

atau menghalangi remaja untuk mengatasi tuntutan-tuntutan perkembangan remaja di 

dunia masa kini adalah orangtuanya.” 10 Hal ini menekankan kepada orangtua bahwa 

karunia mereka dalam mendidik anak mereka adalah sebuah tanggung jawab yang 

berdampak bagi dania.  

Orang Kristen perlu mempercayai bahwa anak (remaja) adalah karunia Tuhan 

yang dipercayakan kepada orangtua dalam pemeliharaan maupun pendidikannya. Oleh 

karena itu dalam Perjanjian Lama kita menjumpai bahwa Tuhan mewajibkan orangtua 

untuk mendidik anak-anaknya dalam iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama.  

 

 

                                                             
9
 Nuhamara, Pembimbing PAK, 57. 

10 Warren S. Benson dan Mark H. Senter, Pedoman Lengkap Untuk Pelayanan Kaum Muda,  (Bandang: 

Yayasan Kalam Hidup, 1999), 207. 



2. Guru PAK  

Kontribusi guru PAK dalam pendidikan tidak terbatas atas apa yang dikatakannya 

di ruang kelas, tapi apa yang dikatakannya harus mencakup apa yang dilakukannya dan 

perilakunya secara umum haruslah yang mendidik. Menurut sariaman Sitanggang 

“Tanggung jawab adalah cermin manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. 

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dilengkapi dengan rasa tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah salah satu ciri khas manusia bermoral.11 Hal ini berarti, setiap 

manusia memiliki tanggung jawab, tetapi tanggung jawab seorang Guru PAK bukanlah 

tentang dirinya sendiri melainkan tentang banyak orang, terutama Peserta didik yang di 

ajarnya.  

Guru Kristen memikul tugas mengajar murid-murid dengan pemberitaan yang 

penuh kuasa berdasarkan Firman Allah. Gangel juga mengutip pendapat Roy B. Zuck 

dalam bukunya The holy spirit in your Teaching bahwa, Pertama-tama tujuan 

pendidikan Kristen memerlukan guru-guru yang sudah dIlahirkan kembali. Perubahan 

hidup, pertumbuhan kepribadian Kristen, dan pembinaan peserta didik kearah 

kesesuaian dengan kehendak Allah, mengharuskan guru memiliki tujuan rohani yang 

tinggi. Kedua, sifat pengajaran Kristen memerlukan para pengajar yang sudah lahir baru. 

Mengajar Agama Kristen adalah panggilan Ilahi, bukan hanya satu pekerjaan sekuler. 

Hal itu merupakan suatu pelayanan yang ditetapkan secara Ilahi oleh Allah untuk 

maksud menggunakan orang-orang yang ditunjuk secara Ilahi guna menyampaikan 

kebenaran dari kitab yang diilhamkan secara Ilahi, demi menolong peserta didik 

menjalani kehidupan Ilahi. Ketiga, pengaruh kehidupan guru mengharuskan para guru 

mengenal Allah dalam keselamatan.  

 

C. KERJA SAMA ORANGTUA DAN GURU PAK  

Peserta didik dapat meraih nilai yang baik jika ada kerja sama antara guru dan 

orangtua. Chairinniza Graha menyatakan bahwa, “Mendidik peserta didik adalah 

“tanggung jawab orangtua bekerja sama dengan guru di sekolah.” 12 Orangtua perlu 

menjaga hubungan yang baik dengan guru PAK sehingga dapat berkomunikasi untuk 

mendiskusikan tentang perkembangan anak dalam belajar, kelemahannya dan juga 

kelebihannya. Dengan demikian setiap kelemahan dapat orangtua jadikan sebagai 

pelajaran untuk penerimaan diri remaja dan dapat memotivasi remaja agar tidak melihat 

kelemahan sebagai titik ukur, melainkan mengembangkan kelebihan yang ada dalam 

dirinya sebagai bakat untuk meraih kesuksesan disertai dengan giatnya belajar remaja.  
                                                             

11
 Sariaman Sitanggang, Bertanggung Jawab pada Diri Sendiri Gereja dan Masyarakat,  (Jakarta: Egkateria, 

2007), 5. 
12

E.P Gintings, Pengembalaan dan hal-hal yang Pastoral, (Medan: Jumal Info Media; 2006), 24. 

Pdmbamn lnjil lmanucl, 1993), 9.'“Frcdcrick K.C. Price. Sarwt-sarm Prams unmk Pelayanan yang 

Berhasil (Jakarta: Yayasan mschain'nniza Gram, Keberhasilan Anak Tergarmmg Orangrua 

(Jakarta: Gmmedia, 2007), 76.  

 



Relasi yang baik antara orangtua dan guru PAK juga sangat membantu 

perkembangan kcerohanian remaja atau peserta didik. Ketika orangtua melihat 

remajanya mulai malas ke persekutuan, orangtua dapat komunikasikan itu dengan guru 

PAK sehingga guru PAK mengambil tindakan untuk memberikan tugas mingguan 

kepada peserta didik.  

Ketika relasi orangtua dengan guru PAK juga dengan peserta didik berjalan 

dengan baik, maka mereka bisa saling terbuka dan saling mengoreksi. Orangtua bisa 

saja dikoreksi oleh guru PAK begitu pun sebaliknya karena keterbukaan dari peserta 

didik.  

Berdasarkan pembahasan dalam bab ini tentang kontribusi pendidik Kristen, 

penulis menarik kesimpulan bahwa, proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 

dan peserta didik yang tidak terlepas dari keterlibatan orangtua dan tokoh-tokoh 

Kristen sangat membutuhkan kerja sama dan pemahaman akan satu dengan yang lain.  

Dengan melibatkan diri dalam proses pembelajaran remaja berdasarkan 

kepedulian untuk prestasi remaja atau peserta didik, pendidik Kristen perlu mendoakan 

remaja atau peserta didiknya agar dapat merealisasikan nilai-nilai kristiani dengan 

memaknai dan menghargai setiap nilai keterampilan yang diberikan atau di dapat di 

sekolah maupun di rumah atau dimana saja remaja dan pendidik Kristen dapat 

berkomunikasi.  

 

 

BAB IV 

APLIKASI BAGI PENDIDIK KRISTEN 

Setelah penulis menulis bab 2 dan 3, dalam bab ini penulis akan membahas wnmng 

aplikasi bagi pendidik kristen baik itu orangtua maupun guru PAK, melihat Pentingnya 

kontribusi mereka untuk membawa perubahan bagi setiap remaja dalam 

membangkitkan minat belajar mereka dan menuntun mereka melihat masa depan yang 

penuh harapan. 

  

ORANG TUA  

Sebagai sosok yang sangat dekat dengan remaja, orangtua harus menyadari 

kontribusi mereka untuk menjaga dan mendidik anak remaja dengan sebuah usaha yang 

sungguh-sungguh untuk menghasilkan karakter yang baik juga menciptakan dania 

pendidikan yang sangat disukai oleh anak remaja. 

  

Menyadari Kontribusinya.  

Kontribusi orangtua untuk proses pembelajaran remaja sangatlah penting, oleh 

sebab itu sebagai orangtua yang bertanggung jawab atas kehidupan remajanya, perlu 

untuk menyadari perannya dan berusaha dengan keras untuk dapat mengasuh remaja 

mereka sebaik mungkin sehingga tidak menjadi sebuah alasan orangtua adalah 

penghambat minat belajar remaja. Memahami remaja adalah suatu tindakan yang perlu 

dilakukan dengan penuh perhatian. Ketika seorang remaja mulai menyimpang dari 



aturan atau mulai kehilangan minat belajar, orangtua sebaiknya mencari tahu alasan 

yang menjadi penyebab penyimpangan dan kehilangan minat belajar. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari semua pembahasan yang 

telah dibahas, dan juga memeberikan saran akan apa yang telah ditulis oleh penulis 

dalam skripsi ini, yang diharapkan berguna bagi para pembaca, terutama remaja dan 

Pendidik Kristen.  

 

KESIMPULAN  

Remaja pada hakekatnya adalah sosok pribadi yang belum menemukan jati diri 

mereka kala mereka dalam proses peralihan dari masa kanak-kanak kemasa remaja, 

sehingga banyak gejolak yang membuat mereka bingung akan kehidupan mereka. 

keadaan fnsik dan psikis, ditambah lagi orang-orang di sekitar mereka yang membawa 

pengaruh buruk dan keluarga yang tidak harmonis, membuat remaja tidak menemukan 

kebahagiaan dan hal itu menuntun remaja ke dalam pergaulan yang bebas tanpa 

pengawasan.  

Dengan berbagai macam gejolak itu, remaja pada umumnya terganggu dalam 

kehidupan pendidikan mereka terutama ketidakstabilan minat belajar mereka. Remaja 

yang hidup di tengah-tengah keluarga yang kurang harmonis, juga lingkungan tinggal 

yang kurang mendukung, guru dan fasilitas belajar yang tidak memenuhi 

kebutuhannya akan menjadi faktor penghambat minat belajar, dan proses peralihan 

yang mengharuskan remaja untuk mengenal “dania luar” 13  Akan membuat remaja 

memiliki Pergaulan-pergaulan yang lebih luas dari mesa kanak-kanaknya. Pergaulan itu 

ada yang bersifat positif, adajuga yang bersifat negatif.  

Menghadapi keadaan yang demikian, penulis melibatkan Pendidik Kristen untuk 

berkontribusi dalam mengatasi rendahnya minat belajar mereka dalam bentuk 

melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan mereka untuk 

membantu para remaja. 

Orangtua. para guru kristen, guru PAK, hamba Tuhan, merupakan beberapa tokoh 

Kristen yang penulis percaya dapat membantu remaja mengatasi rendahnya minat 

belajar dan ketidakstabilan remaja dalam proses peralihan dari masa kanak-kanak 

kemasa remaja. Untuk itu ada beberapa peran yang telah penulis paparkan dalam 

pemabahasan mengenai “Kontribusi Pendidik Kristen Mcnghadapi Rendahnya Minat 

Belajar Remaja”, akan sangat membantu jika hal itu dapat diaplikasikan dalam 

                                                             
13

 Pada masa kanak-kanak, seorang anak masih bisa diatur dan lingkungan bermain mercka masih dapm 

diawasi secara langsung oleh orangtua, nnmun ketikn seonmg anak telah beranjak remaja, lingkungan bemainnya 

akan semakin luas dan mulai jauh dari pengawasan orangua secure langsung. 



menjalankan tugas dengan sebuah kesadaran bahwa bertanggung jawab terhadap 

remaja yang dipercayakan Tuhan adalah sebuah tugas yang sangat mulia dan 

mempermuliakan nama Tuhan.  

Dengan demikian permasalahan yang menjadi penghambat minat belajar akan 

teratasi berkat kerja sama antara Pendidik Kristen dan remaja atau peserta didik.  


