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Kata Kunci: Peranan Orang Tua Kristen dan Pertumbuhan Spiritual Anak Usia Dini  

Masa usia dini sangat menentukan bagi pembentukan diri anak menuju 
kematangan iman dan kepribadiannya. Dengan demikian, setiap manusia diharapkan 
untuk berlaku baik apalagi sebagai anak-anak Tuhan sangat diharapkan untuk menjadi 
orang benar, beriman, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak dini anak 
diajarkan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan yaitu membimbing mereka dengan 
lemah lembut dan mendidik mereka dengan kasih sayang. Sejak dini anak-anak harus 
diajari agar memiliki relasi yang baik terhadap sesamanya dan juga sejak dini anak-
anak diperkenalkan atau ditanamkan pada dirinya firman Tuhan yaitu benih-benih Injil 
sehingga mampu berakar dan bertumbuh dalam hati anak. Anak usia dini pun demikian 
hendaknya diperbuat dalam mendidik mereka terutama orang tua yang ada setiap 
waktu, setiap saat disamping anaknya. Peranan orang tua yang besar dan yang paling 
utama dalam membimbing dan mendidik anak-anak tentang firman. Orang tualah yang 
menjadi guru dan penginjil utama bagi anak-anaknya. Jadi sangat diharuskan sekali 
bagi para orang tua untuk benar-benar menjadi teladan hidup bagi anak-anaknya.  
Dalam bagian ini penulis telah mendapatkan bahan-bahan dari buku-buku di 
perpustakaan yang mendukung pokok bahasan ini setelah itu penulis juga telah 
melakukan penelitian lapangan terhadap para orang tua Kristen di desa Hilimbowo, 
Nias Selatan. Permasalahan yang dikaji penulis yaitu apa peranan orang tua Kristen 
terhadap pertumbuhan spiritual anak usia dini (0-6 tahun), sejauh mana peranan orang 
tua Kristen terhadap pertumbuhan spiritual anak usia dini (0-6 tahun) di desa 
Hilimbowo. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Pertama, agar 
orang tua mengetahui dan menyadari perannya kepada anak usia dini (0-6 tahun) 
sangat mempengaruhi kehidupan anak. Kedua, agar orang tua menyadari pengajaran 
firman Tuhan itu merupakan yang terpenting dalam kehidupan anak. Ketiga, 
mengetahui dampak dari peranan orang tua yang tidak dapat dilakukan secara baik dan 
benar terhadap pertumbuhan spiritual anak.  

Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan manfaat bagi 
lembaga STT IAA, keluarga, masyarakat dan gereja untuk dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam cara mengasuh, membimbing, mengarahkan dan mendidik anak 
khususnya dalam kerohaniannya atau dalam hubungannya dengan Tuhan, supaya 
anak mengenal siapa Tuhan yang disembah dan dipercayainya menjadi Tuhannya dan 
bertindak dan berperilaku seperti Tuhannya. Manfaat bagi penulis yaitu untuk 
memperlengkapi diri penulis sebelum terjun di ladang pelayanan. Bukan hanya murid 
yang penulis layani nantinya, orang tua murid juga bisa yaitu ketika mengkonseling 
mereka.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para orang tua Kristen di desa 
Hilimbowo, Nias Selatan dalam mendidik anak khususnya terhadap pertumbuhan 
spiritual, orang tua harus mengetahui dan melakukan peranannya secara benar sesuai 



dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Keteladanan hidup atau figur orang tua pun 
viii  
tetap diterapkan atau diaplikasikan karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini dan 
memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya 
khususnya dalam hal kerohanian anak. Orang tua juga harus mengetahui kebutuhan 
anak, yaitu anak sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua, kepedulian, 
perhatian dan lain sebagainya yang berkenan kepada Tuhan. 


