
KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MEMBENTUK 

WATAK ANAK USIA DINI

Pendahuluan 

Penghuni Lapas 1/3 nya adalah Orang Kristen, mengapa 
demikian; Gayus Tambunan, Paulus Temewu, Polikarpus, 
Maria, Markus, Yohnes, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab.

Seharusnya menjadi Garam dan terang, lilin-lilin kecil 
kenyataannya sebaliknya; KKN, berzinah, mabuk-mabukan, 
merampok, melanggar norma. Bagaimana memperbaikinya; 
lingkungan keluarga, lingkunhgan sekolah, lingkungan 
masyarakat. Atau kesalahan itu pada Pendidikan Umum; 
pendidikan budi pekerti,karakter, agama diserahkan pada 
guru. Salah satu solusinya adalah Pendidikan Agama Kristen 
bagi Anak Usia Dini.
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• Pendidikan secara Umum 

Usaha secara sadar untuk kembangkan kepribadian dan kemampuan 

berlangsung seumur hidup, atas dasar falsafah bangsa dan diarahkan 

untuk membentuk watak bangsa (Lemhanas 1988; 102).

• Pendidikan Nasional berakar pada budaya bangsa; meningkakan 

kecerdasan bangsa yang bermarrtabat, beriman tehadap Tuhan YME; 

perserta diharapkan berkualitas, mandiri, mampu membangun masyarakat 

sekelilingnha, bertanggung jawab untuk pembangunan bangsa.

• Peran pendidiikan agama diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai agama 

yang diyakini kebenarannyan dan menjadi dasar bagi peserta didik agar 

hidup berguna dan mengembangkan IPTEKS dan mampu mengantisipasi 

perubahan zaman, perubahan sosial dan glbalisasi. 

• Nilai berfungsi membimbing, mengarahkan, pedoman bagi kelompok 

masyarakat. Pendidikan agama sebagai moral force menghadapi masalah 

yang ada, mewujudkan integritas dan tujuan nasional. 
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Fungsi Agama dalam kajian Fungsional 

• Memberi semangat (suport) memberi hiburan dan rekosiliasi. Manusia perlu supor 

menghadapi masa depan tidak pasti, harapan dalam iman, hiburan ketika kecewa.

• Hubungan transendental melalui upacara persembayangan, merasa aman, identitas 

yang kokoh dalam menghadapi perubahan.

• Agama mensakralkan norma (Sebagai sosial kontrol)

• Sebagi kritik sosial (noma yang ada ditinjau ulang, sesuai fungsi kenabiannya).

• Memberi identitas; menyadarkan tentang siapa, mereka dan apa mereka.

• Sebagai solidaritas sosial.

• Pemerataan pendapatan

• Fungsi agama dapat membentuk watak bangsa, memberi semangat individu dan 

kelompok dalam hadapi krisis, disintegrasi bangsa. Memberi hiburan dan ketidak 

pastian masa depan, saatnya krisis akan berakhir. 
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Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi

• Membentuk sarjan beragama, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berfikir 

filosofis, rasional, dinamis, pandangannya luas, kerjasama antar umat 

dalam pengembangan IPTEKS untuk kepentingan nasional.

• Tujuan umum mempunyai tugas hakiki menghayati dan mengerti sebagai 

umat Allah mempunyai tugas hakiki untuk menjadi berkat bagi dunia.

• PAK Yusril; Mengenal kasih Allah dan menghayati kasih Allah dalam Yesus 

Kristus pribadi seutuhnya sebagai manusia  ciptaan baru yang dewasa dan 

bertanggung jawab kepada Allah dan manusia, bersedia mengabdikan 

seluruh hidupnya untuk kemulyaannya. 

• Kesimpulan: membentuk pribadi Kristus menjadi pelaku firman untuk 

mengabdi bagi sesama. 

• Semangat belajar memperbaharui diri untuk membawa ke arah kemajuan 

bagi hakekat kemanusiaan. Interaksi dalam pembelajaran upaya mencari 

diri agar lebih dewasa dan manusiawi. 
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Pentingnya Pendidikan Nilai Kristen
• Keteladanan Guru, Orang tua, 

• Moderat dan merenungkan firman Tuhan  siang dan malam Maz 1.

• Menstranfer nilai berulang-ulang. Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

Etika Kristen 

• Proses tranfer nilai bagaimana seseorang sampai pada suatu pemilihan nilai

• Prinsip peserta didik harus diberi kesempatan untuk menjadi pelaku firman, aktif 

secara fisik dan mental. Firman itu harus menjadi daging.

• Bentuk pendidikan nilai budi pekerti untuk menjadi warganegara yang baik harus 

diintegrasikan setiap pelajaran penanaman nilai liberty, eqalitity, frienternity, unity, 

demokratisasi, kebangsaan, kebhinekaan, pluralisme.

• Yesus meneladani lintas SARA (orang samaria yang baik hati), kita harus mengasihi 

sesama secara totalitas, oleh karena itu pendidikan pluralisme penting untuk 

memgawa kabar damai.

• Ia peduli;  sakit disembuhkan, lapar dicukupkan, mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, 

buta melihat, Menolak agama Verbalistik, formalisme, iman dan perbuatan. Expresi 

iman dlm perbuatan thd sesama membutuhkan. Syalom Allah ad. Hakekat Kristen.
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• Karakter merupakan totalitas  ciri pribadi membentuk penampilan 

seseorang atau obyek tertentu.  Ciri-ciri personal mempunyai karakter terdiri 

dari kualitas moral dan etis; kualitas kejujuran, kebranian, integritas, 

reputasi yang baik, semua nilai tersebut di atas merupakan sebuah kualitas 

yang melekat pada kekhasan individu. 

• Adalah sesuatu yang telah dipahat dalam hati sehingga merupakan tanda 

yg khas, karakter mengacu pada moralitas kehidupan sehari-hari. Karakter 

bukan merupakan kegiatan sesaat, melainkan kegiatan konsisten muncul 

baik secara batiniah dan rohaniah. 

• Karakter mengacu pada kebiasaan  berpikir, berperasaan, bersikap, 

berbuat, membentuk tekstur dan motivasi kehidupan seseorang. Karakter 

erat dengan pola tingkah laku, kecenderungan pribadi utk berbuat baik.

• Karakter sebagai suatu yang melekat pada personal yaitu totalitas ide, 

aspirasi, sikap, yang terdapat dlm individu dan telah mengkristal pada 

pikiran dan tindakan. Hanya individu itu sendiri yang tahu dirinya. 

Karakter
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• Anak usia dini merupakan masa keemasan (golden ege); hanya sekali 
dalam kehidupan anak mengalami masa kritis, lahir memiliki 1000 milyar 
sel, harus dirangsang agar berkembang, jika tidak akan mengalami 
penurunan berdampak pada pengikisan segenap potensi yang dimiliki anak. 

• Kecerdasan naik 0 -4 tahun naik 50%, 4-8 tahun 100%. Perkembangan 
awal akan mempengaruhi 

• Anak usia dini sedang dlm pertumbuhan fisik dan mentalnya, jika gagal 
akan mengalami kegagalan selanjutnya. Jika dalam pembentukan karakter 
awal telah gagal akan mengalami kesulitan dlm bersosialisasi. 

• Jika ingin bangsa cerdas harus diawali sejak dini. 

• Disesuikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik, 
integretid, bermakna, long life skills, fleksibel. 

• Indoktrinasi, klasifikasi nilai, perilaku guru.

• Indoktrinasi; hadiah dan hukuman, klasifiksi; penalaran-ketrampilan, 
keteladanan; disiplin, tanggungjawab, empati, pembiasaan baca FA, puasa 
atau habitus meiliki karakter baik. 

PAUD
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• Knowing the good, loving the good, acting the good; koqnisi, emosi, aspek 

fisik, sehingga menghasilkan karakter yang terukir menjadi habit of the 

mind, of the heart, of the hands.

• Melibatkan; intelektual, karakater, estetika, fisik dalam koridor pembelajaran 

yang menyenangkan. 

• Perlu fasilator sebagai reformator seperti Nuh, Abraham, Musa, Daud, 

Yesus Kristus, Marthin Luther dll. Karakter anak tergantung pada orang tua 

pengasuhnya. Hal yang menentukan adalah karakter berintegritas. 

Pembentukan karakter tdk hanya aspek koqnitif ttp hati yg komitment. 

• Dengan cara di atas karakter Kristus akan nampak dlm kehidupan anak. 

Implementasi Nilai
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Pembentukan Karakter PAUD

• Faktor indogin dan Eksogin. 

• Heteronomos; moralitas anak dibentuk oleh norma yg ditanamkan oleh individu 

lingkungan keluarga

• Anak sering kebingungan dgn melihat TV dan teman bermain, keluarga oleh karena 

itu perlu pilihan nilai pembentuk karakter. Oleh karena itu perlu keteladanan langsung 

orang tua. 

• Transfer karakter; Otoriter, demokratis, permisif (tidak dikontrol)

• Otoriter; ciri-ciri menunggu dan menyerahkan segalanya pada pengasuh, disamping 

bersifat agresif dan mudah putus asa. Demokratis; berinisiatif, berani, lebih giat, dan 

lebih bertujuan. Permisif; kurang tegas dlm menerapkan peraturan, diberi 

kesempatan untuk berbaut bebas pada anaknya. 

• Pendidikan yang baik melalui jalan tengah antara permisif dan otoritatif antara 

wibawa pikiran dan kontrol dan dorongan, antara peraturan dan ketaan. 

• Anak yg didik secara otoritatif akan anak bertanggung jawab, motivasi tinggi, ramah, 

bermoral, kooperatif, bergaul luas, punya harga diri.

• Ortu baik akan cenderung punya anak baik.
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Sosialisasi Pendidikan Karakter

• Memberi Norma yang dibakukan

• Memodelkan orang tua sebagai Panutan

• Diajarkan secara  berulang-ulang

• Keaktifan anak untuk memilih Nilai

• Menjadi habit

• Interaksi keladanan dan membentuk kondisi lingkungan 

yang kondusif

• Orang tua harus memberi hidupnya bagi anaknya.
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Penutup

• Dibentuk sejak usia dini

• Peran Ortu dan lingkungan dominan

• Mengembangkan suara hati anak peke terhadap lingkungan

• Komitment orang tua membentuk karakter dgn nilai kekristenan

• Pemimpin harus punya komitment untuk meniru Kristus

• Karakter harus dikonsep secara ideal untuk generasi muda

11


