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BAB II  

PERKEMBANGAN IMAN  

ANAK MUDA CLARETIAN – KUPANG ( AMC-KUPANG ) 

2.1. Iman 

2.1.1. Pengertian 

Secara etimologis Iman (bahasa Yunani: pistis) adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman sering 

dimaknai “percaya” (kata kerja) dan tidak jarang juga diartikan sebagai kepecayaan (kata 

benda).
1
 

Arti kata Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan terhadap 

Tuhan. 
2
 Seseorang yang memiliki ketetapan hati dalam kepercayaan kepada Allah. Iman kepada 

Allah berarti iman kepada Firman-Nya
3
. Kata iman (Faith) memiliki arti sebagai suatu 

kebenaran yang objektif, yang diwahyukan yang dipercaya (Fides Quae) atau penyerahan diri 

secara pribadi kepada Allah (Fides Qua).
4
 

2.1.2. Iman menurut para Ahli 

2.1.2.1.   Arthurpink sebagaimana dikutip Wofforrd, iman adalah di mana ketaatan adalah bunga 

dan buah yang indah yang terjadi jika iman itu telah dinyatakan dalam kenyataan.
5
 

2.1.2.2.  Andrew dalam buku Wofford, iman adalah: Kepastian bahwa apa yang dikatakan Allah 

itu benar. Apabila Allah menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi, iman itu bersukacita walaupun 

tidak melihat tanda-tanda apapun mengenai hal itu. Bagi iman semuanya sama-sama pasti. Iman 
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selalu menurut pada apa yang telah dikatakan Allah serta bersandar pada kuasa dan kesetiaan-

Nya untuk menggenapi firman-Nya.
6
 

2.1.2.3.  Ichwei G. Indra ”  Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti 

dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar keyakinan ini adalah Firman Allah. Dalam Ibr. 

11:1 ada dua hal tentang iman, yakni pertama iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita 

harapkan. Kedua iman adalah bukti diri segala sesuatu yang tidak kita lihat.”
7
  

2.1.2.4.  Thomas H. Groome dalam  Pazmino, “ iman sebagai yang utama maksudnya di sini 

adalah iman merupakan inti manusia yang mendasar, disposisi fundamental dan membentuk 

segala seuatu yang datang setelah iman.” 
8
 Ada ciri mendasar dari iman yakni: keyakinan, 

hubungan yang penuh kepercayaan, kehidupan agape yang hidup. Namun bila berbicara secara 

khusus iman Kristen sebagai realitas yang hidup maka ketiga ciri ini diekspresikan dalam tiga 

dimensi yakni: a. iman sebagai keyakinan (faith as believing), b. iman sebagai kepercayaan (faith 

as trusting),dan c. iman sebagai tindakan (faith as doing). Dalam iman Kristen ketiga dimensi ini 

merupakan kesatuan yang tidak dapat dihayati secara terpisah. Iman akan berkembang apa bila 

tiga dimensi ini dapat berkembang secara serentak. Groome menguraikan ketiga dimensi iman 

tersebut sebagai berikut: 

a). Iman sebagai keyakinan (faith as believing) 

Iman sebagai keyakinan adalah dimensi iman yang menekankan segi intelektual iman 

dipahami sebagai sebuah keyakinan, oleh sebab itu iman harus direnungkan, dipahami dan 

didalami agar iman dapat diyakini dengan teguh. Salah satu bentuk dari dimensi kognitif ini 

adalah: kemampuan untuk mengkritisi informasi yang diterima, bukan hanya menolak tetapi juga 
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memandang berbagai hal sebagai jalan untuk memperkembangkan iman. Dimensi kognitif iman 

menekankan bahwa iman dapat dipertanggung jawabkan menurut daya akal budi. 

Gromme mengungkapkan kembali pandangan David Tracy bahwa keyakinan adalah 

simbol yang menjelaskan pernyataan kognitif, moral atau histori tertentu yang terkandung dalam 

sikap iman.
9
 Sejauh keyakinan-keyakinan itu dapat digunakan, dimengerti dan diterima maka 

ada dimensi iman yang kognitif atas dimensi intelektual iman. Santo Agustinus adalah salah satu 

tokoh Gereja yang menekankan dimensi intelektual dalam iman yang menyatakan bahwa 

pemahaman kognitif adalah hadiah dari iman artinya keyakinan terhadap terang anugerah Allah 

harus menuju pada pengertian tentang apa yang diyakini. Dalam hal ini “mengerti” datang 

melalui kemampuan akal yang dibimbing oleh pernyataan dan pengajaran Gereja.  

Iman sebagai keyakinan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kognitif dari iman. 

Thomas Aquinas seorang tokoh Gereja yang juga memberi perhatian pada dimensi kognitif dari 

iman menyatakan bahwa tindakan percaya adalah tindakan kecerdasan berpikir yang menyetujui 

kebenaran Ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah. Pernyataan ini memang 

cenderung menyamakan iman dengan kepercayaan yang maknanya direduksi menjadi 

persetujuan intelektual terhadap ajaran-ajaran yang dinyatakan secara resmi. Dalam pemahaman 

gereja katolik iman berarti member persetujuan intelektual terhadap ajaran magisterium. 

Penekanan segi kognitif iman ini memang penting, tetapi harus dipahami bahwa iman 

tidak bisa dianggap sama dengan keyakinan. Jika iman dianggap sama dengan keyakinan maka 

dimensi lain dari iman akan terabaikan. Oleh karena itu haruslah dipahami bahwa iman Kristen 

selalu merupakan anugerah Allah. Oleh anugerah yang sama dan pengaruh kecerdasan berpikir 

milik kita sendiri, kecenderungan untuk percaya diekspresikan dalam kepercayaan-kepercayaan 
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yang kita yakini dan setujui. Tetapi harus selalu dipahami bahwa deskripsi intelektual bukanlah 

definisi yang lengkap dari iman Kristen, melainkan hanya sebagai salah satu dimensi iman.
10

 

b). Iman sebagi Kepercayaan (faith as trusting) 

Iman sebagai kegiatan kepercayaan lebih menekankan segi afektif dari iman yang 

berdasarkan kepercayaan. Dimensi iman yang bersifat afektif ini merupakan hubungan pribadi 

seseorang yang penuh kepercayaan dengan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui 

Yesus Kristus Putera-Nya dalam bentuk kesetiaan dan kasih karya penyelamatan Allah yang 

terlaksana dalam dari Yesus menimbulkan kepercayaan, kekaguman, hormat, pemujaan, rasa 

terima kasih dan permohonan dari pihak kita. Perasaan-perasaan ini kemudian diungkapkan 

melaluyi doa, baik secara pribadi maupun secara komunal. Doa merupakan dimensi dialogis dari 

hubungan kita dengan Allah, tanpa dialog ini maka hubungan tersebut tidak akan bertahan. 

Groome menyampaikan pendapat Bonhoeffer bahwa iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan 

karena iman akan nyata ketika ada ketaatan.
11

 

Iman sebagai kepercayaan merupakan relasi pribadi seseorang dengan Tuhan. Relasi ini 

menekankan segi afeksi atau rasa yang terkait dengan hati nurani. Segi afeksi ini membahas soal 

isi hati, oleh karena itu hal yang paling utama dalam dimensi afektif ini adalah mendengarkan 

suara hati. Selain itu untuk menjalin relasi tersebut harus ada rasa bangga terhadap apa yang 

diimani, kebebasan dan tanggung jawab. 

c). Iman sebagai kegiatan melakukan (faith as doing) 

Iman sebagai kegiatan melakukan berkenaan dengan ungkapan nyata dari iman dalam 

wujud tindakan. Yesus sendiri menegaskan bahwa orang yang masuk kerajaan Allah bukanlah 

mereka yang selalu berseru “Tuhan, Tuhan”, tetapi mereka yang melakukan kehendak 
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Allah(Mat, 7:21). Dari kisah ini ingin ditegaskan kembali bahwa iman tidak cukup hanya dengan 

kata-kata saja, iman membutuhkan sebuah tindakan nyata. Oleh sebab itu iman sebagai realitas 

hidup sangat penting. Artinya apa yang diimani harus sungguh dilaksanakan dalam kehidupan 

nyata. Dalam tradisi Kristen tindakan tersebut terwujud dalam panggilan hidup untuk saling 

mengasihi.
12

 

2.1.3. Iman menurut Dokumen Gereja 

1. Dei Verbum 

Iman memiliki korelasi dengan wahyu ilahi, sebelum mendefinisikan iman maka wahyu 

perlu dipahami terlebih dahulu. Konstitusi dogmatis konsili vatikan II tentang wahyu ilahi yakni: 

dei verbum merumuskan wahyu sebagai berikut: 

” Allah telah berkenan mengwahyukan diri-Nya dan memaklumkan rahasia kehendak-Nya. Dengan wahyu 

itu Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-Nya dan 

bergaul dengan mereka, untuk mengundang mereka dalam persekutuan dengan diri-Nya dan menyambut 

mereka didalamnya”.
13

 

Berdasarkan uraian ini kita dapat memahami bahwa wahyu adalah tindakan Allah 

menyatakan diri-Nya bagi manusia dengan memberikan jawaban atas keresahan manusia akan 

makna hidupnya. Jawaban tersebut berupa janji Allah mengenai karya keselamatan-Nya bagi 

manusia. Keselamatan itu adalah kesatuan antara Allah dan manusia yang sepenuhnya terlaksana 

dalam diri Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud sebagai wahyu yakni pernyataan diri Allah dan 

rencana keselamatan-Nya yang mengundang manusia untuk ambil bagian didalamnya. 

Atas perbuatan Allah ini, manusia perlu memberi tanggapan dalam bentuk sikap percaya 

dan berserah sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah. Penyerahan diri ini merupakan suatu 

keputusan yang dilakukan dengan bebas dan menyangkut seluruh aspek manusia: akal budi dan 

kehendak. Konsili Vatikan II: 
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” kepada Allah yang menyampaikan wahyu manusia wajib menyatakan “ketaatan iman”. Demikianlah 

manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan 

akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mengwahyukan, dan dengan sukarela 

menerima sebagai kebenaran, wahyu dikaruniakan oleh-Nya.”
14

 

Berdasarkan rumusan ini maka iman dapat dimengerti sebagai penyerahan seluruh hidup 

(kehendak dan budi) secara bebas kepada Allah yang telah mengwahyukan dan menyatakan diri-

Nya kepada manusia. Penyerahan ini berupa kepatuhan akal budi terhadap Allah terutama dalam 

karya penciptaan dan sejarah keselamatan-Nya. 

1. Katekismus Gereja Katolik (KGK) 

Salah satu dokumen Gereja yang berbicara khusus tentang Iman adalah Katekismus 

Gereja Katolik. KGK mendefinisikan iman sebagai berikut: 

 “Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu, persetujuan 

secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Sebagai ikatan pribadi dengan Allah dan 

persetujuan terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah, iman Kristen berbeda dengan kepercayaan yang 

diberikan kepada seseorang manusia. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan mengimani secara 

absolute apa yang Ia katakana adalah tepat dan benar. Sebaliknya adalah sia-sia dan salah memberikan 

kepercayaan yang demikian itu kepada seorang makluk.
15

 

Uraian dokumen ini menjelaskan bahwa unsur yang paling mendasar dari iman adalah 

ikatan pribadi manusia dengan Allah yang berlandaskan kebebasan. Dalam ikatan tersebut 

dengan penuh kebebasan manusia menyerahkan diri kepada Allah dan percaya akan 

kebenaran yang diwahyukan-Nya. 

Dalam artikel yang lainnya KGK juga menjelaskan bahwa iman merupakan suatu rahmat 

cuma-cuma, yang kita terima saat kita dengan sungguh-sungguh memohonkannya. Iman 

menjadi kekuatan adikodrati yang mutlak diperlukan jika ingin mencapai keselamatan. 

Kendati iman adalah rahmat yang diberikan secara cuma-cuma, iman tetap menuntut 

kehendak bebas dan pemahaman yang jelas dari seseorang ketika menerima undangan Ilahi 

ini. Iman adalah kepastian yang mutlak karena Yesus sendiri yang menjaminnya. Iman tidak 
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akan mendapat kepenuhan jika tidak dinyatakan lewat perbuatan cinta kasih yang nyata. 

Iman akan semakin bertumbuh ketika kita semakin cermat mendengarkan Sabda Tuhan dan 

menjalin relasi dengan-Nya melalui doa. Iman memberikan kita kesempatan untuk 

menikmati suasana surgawi.
16

 

Berdasarkan uraian dokumen-dokumen ini dapat dipahami bahwa iman adalah sebuah 

relasi pribadi yang terjadi antara manusia dengan Allah. Di mana Allah terlebih dahulu 

mengwahyukan diri-Nya kepada manusia. Kemudian dengan rahmat dan dorongan Roh 

Kudus, manusia tergerak untuk memberikan tanggapan terhadap wahyu tersebut. Manusia 

memberi tanggapan terhadap wahyu Allah ini dalam bentuk penyerahan diri sepenuhnya 

kepada Allah yang didasari dengan kebebasan.
17

 

2.2. Teori Perkembangan Iman 

Pazmino mengemukakan bahwa Fowler memberikan tujuh kategori yang membedakan tahap 

yang berbeda dari manusia: bentuk logika, mengambil peran, bentuk penilaian moral, batasan-

batasan dari kesadaran sosial, fokus otoritas, bentuk dari koherensi dunia, dan peran simbol. 

Fowler sangat memperhatikan perbedaan antara bentuk atau struktur iman, dan berusaha untuk 

membahas dimensi-dimensi kognitif dan afektif dari iman seseorang , atau dimensi rasional dan 

perasaannya.
18

 Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Fowler hendak memberi pesan kepada 

pembaca untuk memahami 7 aspek tersebut untuk pemahaman tahap perkembangan kepercayaan 

anak-anak, remaja sampai orang dewasa.  
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Berikut ini kita akan meninjau tujuh aspek atau kategori itu: 

1.      Bentuk logika 

Artinya pola khas dari gaya penalaran yang dimiliki pribadi pada setiap tahap 

kognitifnya. Artinya bagi Fowler, setiap individu memiliki ciri atau keunikan tersendiri dalam 

cara berpikirnya. 

2.      Pengambilan peran 

Kemampuan seorang pribadi untuk mengambil perspektif sosial di mana ia menyusun 

seluruh perspektif kelompok sosial pilihannya dan segala sistem ideologis serta tradisi keyakinan 

yang berbeda dengan perspektif pribadinya. 

3.      Bentuk pertimbangan moral 

Fowler menerapkan pandangan Kohlberg mengenai tahap-tahap pertimbangan moral 

untuk menjelaskan tahap-tahap kepercayaan dalam sebuah bentuk yang dimodifikasi. Fowler 

melihat pararel penting antara tahap-tahap pertimbangan moral dan tahap-tahap kepercayaan. 

Modifikasi terhadap Kohlberg dilakukan berdasarkan penelitian empiris dan refleksi teoritis. 

Fowler mengembangkan suatu teori mengenai diri dan pribadi yang belum dipikirkan oleh 

Kohlberg.  

4.      Batasan-batasan dari kesadaran sosial 

Batasan dari kesadaran sosial yang menunjuk pada seluruh cara operatif di mana pribadi 

membatasi kelompok-kelompok acuannya. 

5.      Fokus otoritas 

Hal ini menjelaskan oknum, gagasan, dan lembaga-lembaga mana yang dipakai oleh 

pribadi sebagai sumber otoritas sah dan yang diakuinya dalam mempertimbangkan arti dan nilai. 
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6.      Bentuk dari koherensi dunia 

Bentuk dari kohorensi dunia yang merujuk pada cara-cara khas dengan mana pribadi 

memandang dan mengerti dunia, hidup dan lingkungannya yang ultim lewat gambaran 

komprehensif yang menciptakan pola koherensi dan yang menimbulkan rasa berarti yang 

menyeluruh. 

7.      Peran simbol 

Imajinasi diakui sebagai daya afektif-kognitif sentral yang mempersatukan dan 

mengintegrasikan seluruh aspek pengenalan kepercayaan. Imajinasi merupakan daya sentral 

yang menggerakan seluruh gambaran, simbol, metafor, cerita, mitos, dan ritus yang menjadi 

sarana utama bagi seorang beriman dalam proses menjadi dirinya sendiri.
19

 

2.3. Pandangan Alkitab terhadap Iman         

Dilihat dari perspektif Kristen,Tuhan Yesus sebagai landasan kepercayaan kita. Pusat 

keyakinan kita tertuju kepada Allah Tritunggal. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus 

adalah Tuhan dan Juruselamat dunia. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah Allah 

pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia memiliki kuasa di sorga dan di planet bumi. Di 

dalam Dia ada kehidupan abadi. Di luar Yesus Kristus tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, 

setiap orang yang percaya kepada-Nya pasti akan memiliki kehidupan yang kekal (bnd. Yohanes 

3:16, 3:36; 1 Yoh. 5:12-13; Kis. 4:12; Kol. 2:9). Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-

langkah yang harus dilakukan agar seseorang dapat beriman kepada Yesus? Pertama, percaya 

bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, sang Raja. Hanya kepada-Nya kita berbakti ( Kis. 

16:30,31; Yoh. 1:12). Kedua, bertobat dari kehidupan yang lama penuh dosa. Dan beralih kepada 

kehidupan yang memuliakan Tuhan, yakni kehidupan yang taat kepada semua perintah dan 
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ajaran Yesus Kristus (bnd. Yoh. 1:29, 5:24). Kita bisa beriman itu semua karena kasih karunia 

Tuhan bagi kita (Roma 10:17). Yang perlu kita ingat juga bahwa tingkat beriman setiap orang 

berbeda-beda (Flp 3:15-16) Penghayatan iman kepada Allah berbeda-beda: perkataan, sikap, 

perbuatan (Yak. 2:17, 26). 

 Perjalanan iman kita tidak hanya sampai di sini saja, tetapi Tuhan Yesus menghendaki 

agar kita sebagai murid-Nya terus datang kepada-Nya, belajar dari-Nya untuk dapat mencapai 

pertumbuh iman dalam Dia. Rasul Paulus juga menghimbau dan menegaskan agar orang percaya 

tetap hidup di dalam Dia, berakar dan dibangun di atas Dia serta bertambah teguh dalam iman 

kepada-Nya (lihat Kolose 2:6-7). Lebih jauh untuk mengalami tahap perkembangan atau 

pertumbuhan iman, maka pengikut Yesus perlu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Berdoa.  

Doa merupakan hal yang vital dalam kehidupan orang percaya. Doa adalah percakapan 

atau komunikasi dua arah, antara manusia dengan Tuhan. Melalui doa manusia dapat 

membangun relasi dengan Allah. Dengan berdoa kepada Tuhan, manusia dapat mengalami 

kehadiran-Nya serta mendapatkan jawaban Tuhan atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh 

manusia. Begitu juga dengan giat berdoa kita dapat bertumbuh dalam iman kepada-Nya.
20

 

Manusia dengan segala aktivitasnya tak dapat mampu berjalan seorang diri, itu berarti 

bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Tetapi kekuatan Roh Allah tanpa batas, sebab memang Ia 

adalah pribadi yang tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia adalah pribadi yang berdaulat, 

berkuasa, dan sempurna. Ia bukan pribadi yang hanya tinggal di surga dan hanya sibuk 

mengurusi malaikat-Nya saja, namun Ia juga pribadi yang mau terlibat dalam kehidupan 

manusia, serta mau menolong segala kelemahan manusia. Oleh sebab itu, di saat manusia datang 

kepada-Nya di dalam doa, maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana dikemukakan oleh W. 
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Curry Mavis dalam diktat Sidjabat, Roh Kudus dapat mempertinggi pengertian kita akan 

kebenaran...dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam pemikiran kita.
21

 

Oleh karena itu, suatu doa yang patut kita panjatkan kepada Tuhan sebagai berikut: “Ya Roh 

Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam diriku. Inilah aku, kuasailah diriku. Engkaulah 

yang mengendalikan hati, pikiran, dan perasaanku sepenuhnya. Bawalah aku berjalan bersama-

Mu. Pimpin dan tuntunlah setiap gerak dan langkahku, agar aku tidak hidup dalam kedagingan!” 

Tidak salah apabila kita berbicara kepada Roh Kudus secara langsung karena Dia adalah Pribadi 

Allah Tritunggal yang kudus. Dia hadir, mendengar, mengetahui, dan berkarya!
22

 

2. Membaca Alkitab 

Salah satu faktor yang dapat membuat seseorang bertumbuh dalam iman adalah dengan 

rajin membaca Alkitab dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan mempelajari 

Alkitab akan menolong kita untuk mengerti dan memahami kebenaran Allah. Selain itu, firman 

Tuhan akan merevolusi atau mentransformasi pikiran kita.
23

 

3. Haus dan rindu akan Roh Kudus        

                 Roh Kudus adalah pribadi Allah yang maha hadir dan sopan. Artinya Ia adalah pribadi 

yang terlibat dalam alam semesta ini dan menghargai kehendak bebas manusia. Apabila manusia 

membuka pintu hatinya terhadap-Nya dengan sungguh-sungguh dan rindu akan kehadiran karya-

Nya, maka Ia akan datang berkarya di tengah kehidupan manusia serta membaharui pemikiran 

dan gaya hidup manusia ke arah yang lebih baik. Tetapi jika manusia menutup pintu hatinya, 

Roh Kudus tak akan bisa bekerja di dalam dirinya. Alhasil manusia akan sulit mengalami 

bimbingan-Nya; sulit mendapatkan inspirasi dan pencerahan akal budi yang membawa kepada 

kemajuan hidup. Singkat kata, manusia hanya akan mengalami bimbingan dan karya Roh Kudus 

                                                             
21

Ibid., hal. 83 
22

 B.S.Sidjabat,  Membangun Pribadi Unggul, (Bandung: Rosda, 2011), hal. 306 
23Ibid., hal. 311. 
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yang membawa ke arah perubahan dalam pelbagai aspek hidupnya, bila yang bersangkutan 

memiliki sikap hati yang haus dan rindu akan Dia.
24

 

4. Ketaatan terhadap Firman-Nya        

                Mengetahui Firman Allah tidaklah sama dengan ketaatan. Tetapi orang yang percaya 

kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang absolut, tentu ia akan menuruti firman-Nya. 

Mengapa? Karena yang bersangkutan mengenal kebenaran serta mengasihi Allah dengan 

segenap hati, jiwa dan kekuatannya. Pengikut Kristus yang demikian akan mengalami campur 

tangan Roh Kudus dalam berbagai aspek hidupnya sehingga akan mendorong pertumbuhan 

imannya. 

 Dr. Stephen Tong, mengutarakan bahwa ketika kita berada di dalam prinsip ketaatan 

kepada firman Tuhan, Roh Kudus justru bersifat menenangkan, bukannya mengacaukan.
25

 Hal 

ini memberi penjelasan kepada kita bahwa ketaatan umat Allah kepada firman-Nya, akan 

membuat Roh Kudus menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai keadaan sulit yang kita 

hadapi. Sehingga memberikan kedamaian dan ketentraman dalam hati kita, yang pada akhirnya 

menumbuhkan iman kita. 

Sedangkan menurut pemahaman Fowler,  iman adalah suatu fenomena keyakinan 

manusia sebab orang percaya pada sesuatu. Entah dari kemajemukan agama apa pun, pasti orang 

mempercayai sesuatu pribadi lain dari dirinya. Baginya kepercayaan atau iman merupakan 

sesuatu yang bertumbuh atau progresif. Bukan sesuatu yang statis. 

Karena itu, penelitiannya lebih berfokus pada aspek-aspek formal atau cara-cara 

mempercayai sesuatu. Bukan pada isi konkrit, juga bukan pada kodrat kepercayaan itu. Fokus 

surveinya lebih mengarah kepada sistem atau cara-cara pemberian makna pada hubungan antara 

                                                             
24Ibid., hal. 315. 
25

Steven Tong,  Roh Kudus, Suara Hati Nurani dan Suara Setan, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 114 
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seorang individu dengan pribadi lainnya. Dengan kata lain, ia mempelajari dinamika 

perkembangan iman berdasarkan pemahaman insani. Bukan berdasarkan dimensi Ilahi atau 

dimensi ke-Allah-an.  

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Fowler tidak membahas perkembangan 

iman yang mengarah atau tertuju pada Yesus Kristus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? 

Padahal ia pernah belajar teologi, bahkan pernah menjadi konselor dan pelayanan pastoral atau 

pembina calon  pendeta di Bhisop Candler School of Theology. 

Tentang hal itu, Dr. Sidjabat berargumentasi, pengertian Fowler tentang kepercayaan 

agak kompleks karena multi-dimensionalnya. Ia tidak menafsirkan kepercayaan secara teologis, 

yaitu sebagai anugerah ilahi atau transenden yang diberikan secara cuma-Cuma. Menurutnya 

rahmat semacam itu tidak dapat diselidiki secara empiris. Fowler membatasi diri pada penelitian 

tentang kepercayaan sebagai dinamaika proses sebagaimana tampak dalam perjalanan riwayat 

hidup seorang pribadi atau kelompok. Hanya kepercyaan yang demikianlah yang dapat diteliti 

secara empiris menurut segala aspek dinamisnya. Jadi, Fowler mempelajari kepercayaan menurut 

dimensi manusia, bukan menurut dimensi Allah. Dengan demikian ia ingin menghasilkan suatu 

teori mengenai “perkembangan manusia dalam lingkup kepercayaan”.
26

 

 Pandangan Fowler mengenai kepercayaan dipupuk oleh dua sumber inspirasi. Pertama, 

adalah H. Rihard Niebuhr yang menulis tentang kepercayaan sebagai suatu proses dan dinamika, 

dalam perspektif sosiologis dan etis. Kedua, adalah W. Cantwell Smith yang berpendapat bahwa 

sepanjang sejarahnya manusia selalu menyadari akan adanya transendensi dan senantiasa 

mencari kebenaran paling akhir yang dapat mencakup seluruh eksistensi manusia. Berdasarkan 

kedua sumber ilham tersebut Fowler mengatakan bahwa “perkembangan kepercayaan” 

merupakan satu ciri universal khas manusia. Ternyata kepercayaan tidak harus dimengerti 

                                                             
26

 BS. Sidjabat,  Pendewasaan Manusia Dewasa (Diktat kuliah 2008), hlm. 149. 



14 
 

sebagai “kepercayaan religius”, tetapi terutama sebagai “kepercayaan hidup” atau “kepercayaan 

eksistensial”. Singkatnya, bagi Fowler, keprcayaan bersifat universal. Artinya siapa saja manusia 

dalam agama apa pun mempunyai potensi untuk mempercayai.
27

 

 Dilihat dari perspektif Kristen,Tuhan Yesus sebagai landasan kepercayaan kita. Pusat 

keyakinan kita tertuju kepada Allah Tritunggal. Roh Kudus akan membantu kita dalam 

pertumbuhan iman kita. Namun perkembangan iman tidak berjalan dengan sendirinya, kita perlu 

mengupayakannya. Begitu juga perkembangan iman tak berjalan dalam ruang hampa. Tuhan 

sering memakai berbagai situasi atau keadaan. Entah suka, duka, senang/gembira, dan  lain 

sebagainya. Demi kemajuan iman kita kepada-Nya. 

Setiap individu memiliki potensi untuk berkembang atau bertumbuh dalam iman kepada 

Allah. Sebab Tuhan-lah yang memberikan potensi itu kepada umat ciptaan-Nya. Ditambah lagi 

dengan bantuan Roh Kudus yang memacu kita dalam dinamika iman.  

Latarbelakang budaya kita, dari mana lingkungan kita dibesarkan akan mempengaruhi 

bagamana cara kita beriman kepada Allah.   

Perry G. Downs mengemukakan bahwa implikasi pemahaman Fowler itu seharusnya 

membawa kita kepada sikap pelayanan sebagai berikut. Pertama, kita harus memahami bahwa 

setiap orang punya potensi beriman apapun agama dan kepercayaannya. Karena itu, jika kita 

melayani dengan baik dan tepat maka potensi beriman itu dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk 

percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Kedua, Fowler mengingatkan 

kita bahwa iman itu dinamis, berkembang dan relasional, sebagai suatu integral dalam 

kehidupan. Iman dengan begitu mempengaruhi cara berpikir, cara berelasi kita dengan orang lain 

dan cara memandang serta berkarya dalam dunia. Ketiga, iman harus kita pahami secara utuh. 

Kita harus memandang manusia dengan kacamata yang utuh pula. Keempat, kita harus 
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mendengar orang yang kita layani dengan baik dan benar. Jangan hanya mendengarkan  apa 

atau siapa yang dipercayai tetapi juga bagaimana cara mereka beriman. Jangan kita hanya 

melayani dan membimbing orang percaya beriman teguh tetapi juga beriman secara dewasa. 

Akhirnya, kita harus membimbing orang untuk bertumbuh dalam iman seturut cara berimannya. 

Dengan begitu kita dapat merencanakan dan mengelola program pembinaan yang lebih kreatif 

dan tepat guna membawa warga kepada kedewasaan.
28

 

 Menurut Dr. Sidjaba bahwa tidak sedikit  para guru sekolah Minggu yang 

memperlakukan anak-anak di usia 0-2 atau 3 tahun kurang baik, bahkan kasar. Misalnya waktu 

anak diusia ini bandel di kelas, maka sang guru jangan marah atau cubit telinga sang anak. Tetapi 

harus dirangkul, atau dikasih permen misalnya. Sang guru harus memberi perhatian, kasih, 

belaian, senyuman kepada sang anak meskipun si anak lagi dalam kondisi menangis atau nakal. 

Sehingga memberikan rasa aman kepadanya. Karena itu, kita perlu memikirkan ulang cara 

mendidik ana-anak sekolah Minggu di usia itu secara efektif.  Sebab di usia itu cara berimannya 

kepada Tuhan sangat tergantung kepada bagaimana perilaku dari pembinanya.  

 Menurut Dr. Sidjabat,
29

 masih banyak orang dewasa memiliki cara beriman intuitif-

proyektif dalam arti tidak mampu memikirkan keyakinannya sendiri. Mereka hanya mengikuti 

keyakinan seperti yang diperintahkan dan diperlihatkan oleh orangtua. Relasi dan keterikatan 

kepada orangtua menentukan cara berimannya kepada Tuhan. Dengan cara mistis-harafiah 

banyak orang dewasa hanya beriman menurut apa yang didengar diajarkan kepadanya. Dengan 

cara ini banyak orang dewasa ketika membaca dan memaknai Alkitab bersifat literal, tidak 

mampu menangkan pesan melebihi apa yang tertulis. Bisa jadi hal itu terjadi karena kurangnya 
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 Dr. Sidjabat, Op.Cit, hal. 156-157.  
29

 Ibid.,  hal. 156-158.  
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kemampuan, karena pola pikir serta karena keterikatan kepada orang yang memberi pengaruh 

dan makna kepadanya. 

 Dalam pembinaan orang dewasa  muda, cara beriman yang individual-reflektif perlu kita 

pertimbangkan. Seharusnya orang muda dibimbing untuk memiliki keyakinan pribadi kepada 

Allah dalam Yesus Kristus. Pengalaman pribadi, pendapat orang lain, hasil-hasil bacaan 

dijadikan sumber untuk membentuk dan memperkaya keyakinannya kepada Tuhan. Harus kita 

akui bahwa cara beriman ini sifatnya personal; orang cenderung mempertahankan keyakinannya 

sekalipin mungkin keliru. Demi pembentukan otonomi dalam cara berimannya, terkadang kita 

salah paham, lalu mencela mereka sebagai pribadi yang tidak lagi kepada imannya dahulu. 

 Untuk mereka yang berusia dewasa menengah, cara beriman konyungtif membuat mereka 

bersedia dan mampu memahami keyakinan lain yang dulu tidak dipahami. Adakalanya sikap itu 

memperkaya dirinya. Terkadang kita salah mengerti dan menyatakan bahwa mereka ini tidak 

teguh lagi kepada pendirian imannya yang dahulu. Padahal karena mereka mengalami perubahan 

dalam pola berpikir dan cara memaknai. Mereka melihat dunia dengan cara pandang berbeda 

yang terkait satu sama lain dan saling melengkapi. Dengan cara itu mereka mengembangkan 

toleransi dengan kelompok Gereja dan denominasi bahkan dengan kelompok agama lainnya. 

Namun ada pula merugikan dalam arti keyakinan semula yang berakar dalam Kristus, kepada 

yang lain. Terjadi pergeseran. 

 Selanjutnya Sidjabat memikirkan, kita harus bersedia menerima realitas bahwa cara 

beriman warga jemaat berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun fokusnya sama yakni kepada 

Allah dalam Yesus Kristus. Dalam pelayanan, pemahaman tentang cara beriman ini harus 

dimengerti, supaya dapat membantu orang memiliki cara beriman yang sesuai dengan 

perkembangan usianya. 
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 Dengan demikian, kita sebagai pembina atau pendidik naradidik maupun warga jemaat, 

perlu mengerti dan memahami bahwa setiap umat Allah memiliki cara beriman yang berbeda-

beda berdasarkan perkembangan usianya dan latarbelakang darimana ia berasal. Dengan begitu, 

kita dapat membimbing atau mendidik cara beriman mereka untuk mencapai pengenalan akan 

Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, sehingga pada akhirnya membawa dinamika 

pertumbuhan yang progresif dalam kedewasaan iman. 

 Memang kita perlu menyadari bahwa faktor dosa manusia juga mempengaruhi cara 

berimannya kepada Allah, tetapi kita harus meyakini bahwa Roh Kudus yang telah diutus oleh 

Yesus ke bumi untuk mendiami para pengikut-Nya akan menolong, membimbing, menuntun, 

memelihara, menghibur serta memberi pencerahan atau revolusi cara beriman dalam kehidupan 

sebagai anak-anak Allah. 

2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Iman 

2.4.1. Faktor Internal 

a.  Kebebasan 

Menurut Chang kebebasan adalah kemampuan untuk menentukan pilihan yang berasal 

dari dalam diri tanpa ada paksaan dari luar. Kendati kebebasan merupakan masalah 

perseorangan bukan berarti kebebasan adalah sesuatu yang tanpa aturan. Kebebasan harus 

ditempatkan dalam konteks hidup manusia yang terbatas. Manusia selalu hidup berdampingan 

dengan orang lain sehingga kebebasan seseorang selalu terkait dengan tatanan nilai normatif 

yang disepakati bersama. Perwujudan kebebasan dalam hubungan dengan batas-batas itu 

memungkinkan manusia untuk menemukan dan mengamalkan kebebasan dalam arti yang 

utuh.
30

 

                                                             
30 William Chang, Pengantar Teologi Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm.57. 
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Dalam hal ini kebebasan terarah pada kebebasan interior manusia. Kebebasan ini 

menghantar manusia untuk sampai pada kebebasan mengambil keputusan tanpa paksaan atau 

tekanan dari pihak luar. Keputusan yang berasal dari dalam diri dan disadari oleh akal budi  

adalah keputusan yang lahir dari kebebasan. Keputusan yang diambil berdasarkan kebebasan 

ini sangat penting terutama keputusan dalam hal iman. Karena iman menyangkut seluruh hidup 

maka harus dipastikan bahwa tindakan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan iman 

bukanlah intervensi dari pihak luar. Tindakan yang penuh kebebasan ini akan menjadikan 

seseorang sungguh menyadari apa yang  ia lakukan dan menjadikan tindakan tersebut bagian 

dari hidupnya. Kebebasan merupakan hal yang paling mendasar dalam hidup beriman karena 

iman yang dewasa mengandaikan bahwa seseorang mampu memilih secara bebas sehingga ia 

menyadari dan bertanggung jawab atas oilihan yang ia tentukan.
31

 

b. Suara Hati 

Menurut Chang suara hati dalam bahasa Latin disebut Conscentia yang terbentuk dari 

dua kata yakni: Cum (dengan) dan Scientia (pengetahuan). Secara harafiah suara hati berarti 

“Pengetahuan dengan”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia suara hati berarti hati yang telah 

mendapat cahaya Tuhan atau perasaan yang paling murni. Dalam terjemahan bahasa Indonesia 

unsur “hati” lebih ditekankan dari pada pengetahuan.
32

 

Chang juga mengungkapkan kembali pemikiran Thomas Aquinas tentang suara hati yakni 

“concienta dicitur cum alio scientia” (hati nurani sebagai pengetahuan beserta yang lain). 

Kata cum-scientia dimengerti sebagai “manusia mengetahui sesuatu dengan yang lain”. Suara 

hati dalam pemikiran Thomas Aquinas mengandung pengertian yang lebih kaya, sebab bukan 

hanya “dengan pengetahuan”, tetapi memuat dimensi kebersamaan dan keterkaitan antar 
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pribadi. Definisi ini ingin menegaskan bahwa suara hati tidak hanya mencakup unsur 

“pengetahuan” tetapi juga “hati” hal ini berarti mencakup seluruh pribadi manusia.
33

 

Katekismus Gereja Katolik memberikan uraian yang sangat jelas mengenai suara hati 

yakni: 

” dilubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum, yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, tetapi 

harus ditaatinya. Suara hati selalu menyuarakan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang 

baik, dan menghindari apa yang jahat. Bilamana perlu, suara itu menggerakkan dalam lubuk hatinya: 

jauhkanlah ini, elakkanlah itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. 

Martabatnya ialah mematuhi hukum hati nurani ialah inti manusia yang paling suci, sanggar sucinya; 

disitu ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan-Nya menggema dalam batin.”
34

 

 

Berdasarkan uraian ini, suara hati dapat dipahami sebagai bisikan atau suara yang 

menyerukan untuk selalu berbuat kebaikan. Suara hati adalah kesadaran moral yakni 

kesadaran tentang hal yang baik dan yang jahat. Suara hati tidak hanya sekedar kesadaran 

moral tetapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan untuk melakukan yang baik dan 

menghindari yang jahat. Suara hati adalah inti terdalam dari manusia, karena melalui suara 

hati seseorang dapat mendengar suara Allah yang menggema. 

c. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memberikan tanggapan atas 

tindakannya. Tanggapan tersebut berupa jawaban atas pertanyaan mengapa tindakan 

tersebut dilakukan dan kesanggupan untuk menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut. 

Dalam konteks moral, tanggung jawab tidak hanya dimaknai sebagai kesanggupan memberi 

jawaban dan menanggung konsekuensi, tetapi merupakan komitmen untuk melakukan 

kebaikan.
35
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35 FX.Dapiyanta, Pendidikan Agama Katolik pada Tingkat Dasar, (Yogyakarta: IPPAK-USD, 2008), hlm.34. 
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Chang menggungkapkan kembali pandangan Vidal tentang tiga unsur penting dalam 

menentukan tanggung jawab moral seseorang atas tindakannya yakni unsur afektif, 

pengetahuan dan kehendak. Unsur afektif termasuk dalam bagian mendasar dari tindakan 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Karena tindakan manusia lahir dari iklim 

kejiwaan seseorang. Tatanan afektif manusia bukan hanya bersifat perasaan tetapi sungguh 

mencerminkan kesatuan dalam diri manusia. Namun harus tetap dipahami bahwa masalah 

moral bukanlah masalah sentimental, karena moral berdasarkan kedalaman dan maksud 

tindakan seseorang. Unsur afektif dalam tindakan dijadikan sebagai kategori tindakan 

bertanggung jawab. Sedangkan unsur pengetahuan menyangkut keterlibatan akal budi 

manusia dalam melakukan suatu tindakan. Unsur pengetahuan mencakup perhatian, 

pertimbangan mendalam dan batasan-batasan yang terkontrol.pengetahuan dalam hal ini 

tidak mengacu pada kebenaran secara umum, tetapi mengacu pada arti pengetahuan akan 

nilai-nilai moral yang perlu ditempatkan dalam visi sejarah keselamatan. Unsur lain yang 

menentukan tanggung jawab moral seseorang adalah kehendak. Unsur ini menjadi penyatu 

antara unsur-unsur  lain dalam tindakan. Kehendak merupakan suatu kesatuan kepribadian 

manusia yang diungkapkan dalam tindakan. Dalam tindakan yang berdasarkan kehendak 

tidak ada unsure paksaan karena kehendak berasal dari dalam diri manusia. Unsure 

kehendak menunjuk pada aspek kebebasan seseorang untuk berbuat sesuatu.
36

 

Berdasarkan uraian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai 

kesanggupan untuk member tanggapan terhadap tindakan yang ia lakukan dan merupakan 

sebuah komitmen untuk melakukan kebaikan. Sedangkan tanggung jawab moral adalah 

tindakan yang didasari oleh perasaan, pertimbangan akal budi dan kehendak bebas. 

 

                                                             
36 William,Chang, Op.Cit, hal.59. 
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2.4.2. Faktor Eksternal 

a. Keluarga 

Keluarga adalah tempat perkembangan iman yang pertama dan utama. Dalam 

sebuah keluarga orang tua memiliki peran yang sangat strategis untuk mendidik dan 

memperkembangkan iman anak-anaknya. Salah satu Dokumen Vatikan II, Gravisimum 

Educationis tentang pendidikan Kristen menyatakan bahwa: 

“ orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar mereka mengabdi Allah sesuai 

dengan iman permandiannya dan disiapkan untuk memasuki masyarakat serta umat Allah sebagai 

orang dewasa.
37

 

 Keluarga adalah tempat penyemaian  benih-benih iman. Orang tua hendaknya memberikan 

teladan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga benih-benih iman yang tertanam dalam diri anak-anak 

mereka dapat dikembangkan.”
38

 

Kitab Hukum Kanonik(KHK) menyatakan: 

“Orang tua karena telah member hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat 

dan mempunyai hak untuk mendidik mereka, maka dari itu adalah pertama-tama tugas orang tua 

kristiani untuk mengusahakan pendidikan kristiani anak-anak menurut ajaran yang diwariskan 

Gereja.”
39

 

Orang tua memiliki tugas yang cukup berat yakni bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan dan pendidikan anaknya. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan 

utama untuk anak-anaknya terutama dalam hidup beriman. Suasana yang penuh dengan 

kehangatan kasih sayang dan penghargaan adalah tempat yang sangat kondusif untuk 

perkembangan iman anak. Oleh sebab itu perlulah suasana tersebut diusahakan agar 

tercipta dalam keluarga, sehingga semua anggota keluarga merasa saling memiliki. 

Perkembangan iman seseorang mendapat pengaruh yang sangat besar dari keluarganya. 

Jika dalam keluarga anak tidak mendapat pendidikan iman dan teladan yang baik maka 

dapat dipastiakan setelah dewasa ia akan kesulitan mempertanggung jawabkan imannya. 

Suasana dalam keluarga sangat menentukan perkembangan iman seseorang, oleh 

sebab itu keluaga diharapkan mampu menunjukkan sikap cinta terhadap kehidupan. 

Sikap tersebut ditandai dengan keyakinan yang teguh bahwa hidup sebagaimana adanya 
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 Konsili Vatikan II, Gravisimum Educationis, Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (Jakarta: Obor, 1993), no. 3. 
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harus dihadapi oleh setiap keluarga seperti yang dikehendaki sang pencipta. Hidup 

keluarga adalah tawaran kasih karunia Allah yang menghendaki segalanya menjadi 

baik. Maka setiap keluarga diharapkan mampu menjadikan segalanya baik.
40

 

b. Gereja  

Menurut Mardiatmadja kata Gereja berasal dari Portugis Igreja yang berakar dari 

bahasa Latin Ecclesia. Kata-kata ini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Qahal, 

yang berarti pertemuan. Kata ini seringkali digunakan untuk menyebut pertemuan 

dalam rangka perayaan kepada Yahwe yang disebut Qahal Yahwe. Istilah ini juga 

bermakna sebagai pertemuan meriah umat Allah. Sedangkan dalam bahasa Belanda 

disebut dengan istilah kerk yang serumpun dengan kirche dalam bahasa Jerman kedua 

kata ini berasal dari bahsa Yunani riake yang berarti milik Tuhan. Dalam bahasa 

Indonesia gereja mengandung kedua arti tersebut dan digunakan untuk menyebut 

penguyuban umat beriman.
41

 

Katekismus Gereja Katolik menguraikan makna gereja sebagai berikut: 

“Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan 

Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Tujuan utama geraja ialah menjadi sakramen 

persatuan manusia dengan Allah secara mendalam. Oleh karena persatuan di antara manusia 

berakar dalam persatuan dengan Allah, maka Gereja adalah juga sakramen persatuan umat 

manusia. Di dalam Gereja kesatuan ini sudah mulai, karena ia mengumpulkan manusia-manusia 

dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Serentak pula Gereja adalah tanda dan sarana 

untuk terwujudnya secara penuh kesatuan yang masih dinantikan.” 
42

 

 

Dari uraian ini Gereja dapat dipahami sebagai persatuan antara manusia dengan 

Allah dan sesama. Melalui Gereja manusia menjalin hubungan personal yang 

mendalam dengan Allah. Tetapi istilah Gereja bukan hanya mengacu pada urusan 
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rohani semata, Gereja juga merupakan persatuan antar umat manusia. Kedua 

dimensi ini tidak dapat dihayati secara terpisah, artinya persatuan dengan Allah 

harus tampak dalam persatuan dengan manusia. 

Persatuan yang dimaksud bukanlah persatuan yang seringkali dibatasi oleh 

perbedaan-perbedaan. Namun persatuan dalam hal ini adalah persatuan yang 

universal tanpa membedakan suku, ras, dan bahasa. Dalam konteks inilah Gereja 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan iman seseorang. Karena Gereja sebagai 

pengayuban umat beriman adalah wadah untuk memperkembangkan iman. Melalui 

komunitas umat beriman ini berbagai ajaran dan tradisi iman diwariskan. Maka 

keterlibatan dalam berbagai kegiatan Gereja akan mempengaruhi perkembangan 

iman seseorang.
43

 

c. Sekolah 

Sekolah pada umumnya adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki 

jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sekolah menjadi 

tempat untuk belajar berbagai macam disiplin ilmu mulai dari membaca, berhitung, 

menulis, hingga nilai-nilai moral. Melalui sistem dan manajemen yang cukup kompleks 

sekolah bertujuan untuk mencerdaskan dan membentuk pribadi seseorang menjadi lebih 

dewasa.
44

 

Dalam kultur masyarakat yang semakin jauh dari penghargaan nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral, sekolah menjadi tempat yang strategis dalam membentuk, 

melatih dan mengembangkan semangat kewarganegaraan siri anak didik melalui 

penanaman nilai-nilai moral. Sekolah menjadi wahana bagi aktualisasi pendidikan 
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nilai. Didalam sekolah siswa-siswi diharapkan belajar mengaktualisasikan nilai-nilai 

yang telah mereka terima secara langsung.
45

 

Uraian ini menegaskan bahwa sekolah bukan hanya mencerdaskan seseorang dalam 

bidang kognitif tetapi hal-hal yang bersifat rohani juga menjadi perhatian utama. 

Sekolah dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi 

menjadi cerdas dan beriman. Hal ini juga senada dengan pandangan Konsili Vatikan 

II dalam dokumennya tentang pendidikan yakni, Gravissimum Educationis:  

“Di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sementara 

terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi, berdasarkan misinya sekolah 

menumbuhkan kemampuan memberikan penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan 

budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan 

tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejujuran tertentu, memupuk rukun persahabatan 

antara para siswa yang beraneka macam watak dan perangai maupun kondisi hidupnya, dan 

mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah bagaikan suatu pusat kegiatan 

kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam 

perserikatan yang memajukan hidup budaya, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil 

dan segenap keluarga manusia.”
46

 

 

Uraian artikel dokumen ini menegaskan kembali pentingnya sebuah sekolah 

guna perkembangan seseorang. Di sekolah tidak hanya diajari ilmu yang berkaitan 

dengan fisik dan akal budi, tetapi ilmu tentang nilai-nilai luhur hidup manusia juga 

diajarkan. Sekolah juga menjadi tempat terjalinnya rasa persahabatan antar pribadi 

yang berbeda-beda latar belakangnya. Sekolah menjadi promotor kemajuan di 

tengah masyarakat yang melibatkan semua pihak, sehingga sekolah bukan tanggung 

jawab para guru saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. 

Melalui peran strategisnya ini sekolah juga memberikan pengaruh yang besar 

terhadap perkembngan iman seseorang. Karena melalui sekolah diajarkan berbagai 

macam ajaran yang telah tersusun secara sistematis guna perkembangan hidup 
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beriman seseorang. Keadaan dan iklim belajar di sekolah misalnya, ketersediaan 

guru, sarana dan prasarana menjadi penunjang dalam proses perkembangan iman 

mereka yang sedang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
47

 

  

d.  Lingkungan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat sekitar memberi pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat yang terdiri dari orang yang tidak 

terpelajar dan memiliki kebiasaan tidak baik akan memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap pribadi anggota masyarakat lainnya, terlebih anak-anak dan kaum muda. 

Mereka akan tertarik dan mengikuti dan berbuat seperti yang dilakukan orang-orang 

disekitarnya. Misalnya seseorang yang tinggal di lingkungan perokok, kemungkinan 

besar ia akan menjadi perokok.
48

 

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan seseorang, 

termasuk perkembngan iman. Melalui lingkungan karakter dan kepribadian akan perlahan 

terbentuk sesuai dengan keadaan lingkungan. Hal ini juga berlaku terhadap perkembangan 

iman seseorang. Jika lingkungannya terdiri dari orang-orang   yang tidak peduli terhadap 

perkembangan iman, maka kecenderungan untuk melakukan hal yang sama sangat besar. 

Oleh para ahli pemahaman ini disebut sebagai pemahaman konvergensi yakni, 

pemahaman yang menganggap bahwa perkembangan ditentukan oleh lingkungan.
49
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2.5. Tantangan Perkembangan Iman 

Perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang teknologi 

memberi dampak yang cukup signifikan terhadap peradaban manusia. Perubahan ini 

seringkali disebut modernisasi atau globalisasi. Iswarahadi mengungkapkan kembali 

pandangan Arthur yang menyatakan bahwa “globalisasi adalah keseluruhan proses baik 

bidang industri, ekonomi, teknologi maupun ilmu pengetahuan.”
50

 Globalisasi 

“merobohkan” batas-batas regional(suku, agama dan bangsa) yang membendung 

pengaruh dari luar. Di zaman ini informasi sangat berlimpah dan aksesnya terbuka lebar. 

Perkembangan ini memang patut disyukuri, tetapi di lain pihak perkembangan ini justru 

membawa dampak yang negatif. Media zaman ini lebih cepat mengubah hidup manusia 

dari pada agama. Masyarakat begitu mudah terbius oleh media, dan menganggap agama 

tidak cocok lagi untuk dijadikan dasar hidup zaman ini, karena tidak mampu 

menawarkan solusi yang instan.
51

 

Mangunhardjana mengatakan bahwa melalui berbagai alat media massa, radio, televisi, 

surat kabar, majalah dan internet berbagai macam peristiwa di belahan dunia dengan 

cepat diketahui banyak orang sehingga berbagai pemikiran, penemuan dan idiologi 

secara langsung maupun tidak langsung menyebar keseluruh penjuru dunia. Peristiwa 

globalisasi inilah yang memicu munculnya berbagai macam idiologi baru. Idiologi-

ideologi baru ini seringkali bertentangan dengan prinsip beriman. Berikut adalah 
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idiologi-ideologi yang muncul akibat globalisasi dan menjadi tantangan dalam 

perkembangan iman.
52

 

a) Pragmatisme 

Menurut Mangunharjana istilah pragmatis berasal dari bahasa Yunani 

Pragmatikos dalam bahasa Latin menjadi pragmaticus. Secara harafiah Pragmatikos 

adalah keahlian dalam urusan hukum, perkara Negara dan dagang. Istilah ini dalam 

bahasa Inggris menjadi kata pragmatic yang artinya berkaitan dengan hal-hal praktis. 

Pragmatism dapat diartikan sebagai pendekatan terhadap masalah hidup apa adanya dan 

secara praktis di mana hasilnya dapat langsung di manfaatkan. Pragmatism berpendapat 

bahwa pengetahuan dicari bukan untuk sekedar diketahui, tetapi untuk mengerti 

masyarakat dan dunia. Pragmatisme lebih memperioritaskan tindakan dari pada 

pengetahuan dan ajaran. Menurut kaum pragmatis otak berfungsi untuk membimbing 

prilaku manusia. Pemikiran, teori dan gagasan merupakan alat perencanaan untuk 

bertindak. Kebenaran segala sesuatu dibuktikan melalui tindakan atau realisasi. Jika 

tidak dapat dilaksanakan maka tidak dapat dipandang sebagai kebenaran.
53

 

Kaum pragmatis beranggapan bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan 

dan yang dipraktekkan serta mendatangkan dampak positif bagi kehidupan. Karena itu 

baik buruk perilaku dan cara hidup ditinjau dari segi praktis, dampak yang terlihat serta 

manfaat bagi yang bersangkutan. Pandangan ini pada dasarnya sangat posetif dan 

mampu membawa perubahan yang nyata dalam masyarakat. Karena menekankan 

korelasi antara perkataan dan perbuatan, sehingga perilaku munafik dalam masyarakat 

dapat dihindari. Akan tetapi, pragmatisme juga mengandung kelemahan-kelemahan 
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yang sangat mendasar. Paham pragmatisme cenderung mempersempit kebenaran 

menjadi terbatas pada kebenaran yang dipraktekkan. Berdasarkan hal ini pragmatisme 

menolak kebenaran-kebenaran yang tidak secara langsung dipraktekkan. 

Pandangan pragmatisme cenderung mengarah pada pendangkalan makna hidup, 

karena segala sesuatu dinilai berdasarkan nilai praktisnya. Pemikiran dan 

permenungan yang mendalam bukan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, 

sehingga makna hidup semakin direduksi dan terkikis. Sebagai akibat dari paham ini 

orang tidak percaya akan kebenaran-kebebaran yang diajarkan oleh agama. Terlebih 

dalam hal iman yang sering kali berkaitan dengan hal-hal abstrak dan sulit untuk 

dilaksanakan, misalnya: kesetiaan istri terhadap suaminya, meskipun suaminya 

seringkali menghianati janji perkawinan mereka. 

b) Individualisme 

Menurut Mangunhardjana individualisme berasal dari bahasa Latin individuus, 

dalam kata sifatnya menjadi indiviualis yang berarti ‘pribadi’ atau bersifat 

‘perorangan’. Menurut paham individualisme pribadi memiliki kedudukan utama dan 

kepentingan pribadi merupakan urusan yang paling tinggi. Individualisme 

beranggapan bahwa dasar kehidupan etis adalah pribadi perorangan bukan kelompok. 

Norma yang menjadi acuan adalah kepentingan pribadi sehingga pengambilan 

keputusan akan berdasar pada selera pribadi, bukan pada nilai yang berlaku dan 

disepakati dalam masyarakat. Seseorang yang menganut paham ini, akan bertindak 

berdasarkan dorongan sesaat (insting). Jika dorongan tersebut terasa nyaman, maka 
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tindakannya tersebut dianggap benar dan sebaliknya jika dorongan tersebut tidak 

terasa nyaman maka dengan sendirinya ia akan menilai tindakan tersebut jahat.
54

 

c) Konsumerisme 

Konsumerisme adalah paham atau idiologi yang menjadikan seseorang atau 

kelompok melakukan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi 

secara berlebihan secara sadar dan berkelanjutan. Perilaku ini menjadikan manusia 

sebagai pecandu dari satu produk, sehingga ketergantungan sangat sulit dihilangkan. 

Sifat konsumtif seseorang terus mengejar pemenuhan keinginannya, sehingga 

kebutuhan yang paling mendasar cenderung dilupakan. Konsumerisme akan 

menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk memperoleh produk tertentu sehingga 

kebesaran Tuhan akan ditentukan dari kesanggupan-Nya memenuhi kebutuhan 

materi.
55

 

d) Hedonisme 

Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hendone yang berarti kenikmatan. 

Hedonisme beranggapan bahwa nilai hidup tertinggi dan tujuan utama serta terakhir 

hidup manusia adalah kenikmatan. Hedonisme seringkali berhenti pada pencarian 

kenikmatan sensual, indrawi yang dapat dirasakan secara lebih cepat dan dekat. Oleh 

karena itu hedonisme sangat erat kaitannya dengan konsumerisme. Secara umum 

hedonisme dapat dipahami sebagai pandangan hidup yang menganggap bahwa orang 

akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat 

mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Prinsip ini sangat 
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bertolak belakang dengan hidup beriman yang mengajarkan untuk saling berbagi dan 

relaberkorban untuk orang lain.
56

 

2.6. Anak Muda Claretian 

2.6.1.  Sejarah AMC-Kupang
57

 

 

Tim Kerasulan Kaum Muda CMF Delegasi Indonesia-Timor Leste yakni: P. Landolfus 

Primus Kefi CMF,  Benediktus Nuwa, CMF ,P. Alex Kedi CMF, John jeramu CMF, Valentinus 

L. Ola CMF, Paul Jeraman CMF, Beni Nuwa CMF,Valens Agino, CMF, mengadakan pertemuan 

atau sharing pastoral di Paroki Sok-Manggarai pada tanggal 21-22 November 2013, yang 

dimulai dengan sharing pengalaman pastoral bersama dengan kaum muda.Dalam sharing 

tersebut disampaikan beberapa kenyataan konkret karya pastoral CMF bersama dengan kaum 

muda yakni: 

a. Delegasi menerima tugas keuskupan untuk  menangani kerasulan kaum muda di keuskupan 

tertentu, khususnya Ende. 

b. Keuskupan Agung Kupang mempercayakan kepada kongregasi  untuk menjaga dan 

mengembangkan kerasulan kaum muda di Taman Ziarah Yesus-Maria Oebelo. 

c. Tim Kaum Muda di Delegasi telah merencanakan untuk meningkatkan kinerja kerja tim ini. 

d. Kenyataan ini harus disyukuri. Realitas di mana ada kepercayaan dari keuskupan tertentu 

kepada kita untuk mengurusi kerasulan kaum muda adalah tanda bahwa kinerja kerasulan 

kita bersama kaum muda cukup baik. Namun ini sekaligus menjadi tantangan. Kita dituntut 

untuk lebih kreatif dan efektif dalam merasul di tengah kaum muda. 
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e. Dalam sharing pastoral ini dilontarkan beberapa usulan panduan kegiatan bagi kaum muda 

yaitu: (1) pendampingan para pendamping kaum muda (training for trainers); (2) kerasulan 

yang bersifat bertahap, artinya kaum muda di kelompokan sesuai dengan usianya dan ada 

sebuah proses pendampingan kerasulan yang berkelanjutan; (3) ada program tetap 

(mingguan, bulanan, tri wulan, semester dan tahunan) untuk sebuah kegiatan dan 

pendampingan yang bersifat berkesinambungan; (4) kaum muda dibagi dalam kelompok-

kelompok kecil (maks. 15 orang) dengan pendamping masing-masing dan tugas para 

misionaris Claretian adalah  mengkoordinir dan menyemangati mereka; serta (5) panduan ini 

berlaku untuk semua paroki Claretian Indonesia-TL maka sangat diharapkan kerjasama yang 

baik dari setiap pastor paroki. 

Hasil sharing inilah yang mendorong Tim Kerasulan Kaum Muda CMF Delegasi Indonesia-

Timor Leste membentuk suatu kelompok kategorial yang dinamakan Anak Muda Claretian 

(AMC). Kelompok ini dibentuk pertama-tama pada paroki-paroki di mana kongregasi CMF 

bermisi. Di mulai dari paroki Benlutu, Nurobo, Sok, Ende dan paroki-paroki yang ada di Timor 

Leste. Setelah berjalan ±2 tahun dan dengan menimbang keberadaan rumah pranovisiat dan 

seminari dari CMF yang juga berdomisili dan melakukan kegiatan merasul di lingkungan 

kabupaten Kupang maka dibentuklah komunitas AMC Kupang yang beranggotakan pelajar baik 

yang berdomisili di seputaran seminari maupun yang jauh dengan koordinator para frater 

teologan. 
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2.6.2. Tujuan berdirinya Komunitas AMC Kupang
58

 

1. Mengejawantakan semangat bapak pendiri CMF dalam menanamkan semangat iman bagi 

kaum muda. 

2. Mengumpulkan kaum muda (anak-anak kos) di sekitar seminari Hati Maria Claretian 

Kupang (Matani dan sekitarnya) agar selalu mendapat perhatian pastoral. 

3. Menemukan dan mengenal diri lebih dalam tentang diri sendiri khusus dimensi 

manusiawi agar bisa bertumbuh dan berkembang lebih dewasa, lebih otentik, dan lebih 

percaya diri terhadap segala komptensi yang ada dalam diri kaum muda. 

4. Membimbing kaum muda dalam keberimanannya agar bersama sesama kaum muda 

bersatu hati, tetap teguh didalam imannya akan Kristus. 

5. Agar kaum muda mengenal sesamanya dengan lebih mendalam melalui suatu pola yang 

tepat dengan semangat kasih persaudaraan. 

2.6.3. Keanggotaan Komunitas AMC Kupang 

Jumlah anggota komunitas AMC Kupang dari terbentuk hingga sekarang(tahun 2018) 

berjumlah 150 orang, tanpa terhitung para Frater CMF. Dan yang aktif sekarang sekitar 

60 an orang dengan rincian sebagai berikut:  

a. Matani dan sekitarnya berjumlah : 10 orang 

b. Bukit Cinta : 4 orang 

c. Kos Sabu : 4 orang 

d. Oebelo : 17 orang 

e. Noelbaki : 7 orang 

f. Labat : 8 orang 

g. Asrama Poltekes : 8 orang 
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h. Asrama Feoriti : 17 

2.6.4. Program Kegiatan AMC
59

 

1. Kegiatan Tahunan 

a. Live in atau camping atau temu kaum muda atau pelatihan selama 1 minggu (per 

wilayah). 

b. Tahun pertama (Januari-Juli 2014): Formasi para Pendamping OMK: 

1. Pendampingan para animator dari tiap paroki per wilayah (Sumatera, Flores, 

Timor Barat, Timor Timur). 

2. Champing (Juni-juli) 

c. Tahun kedua (2015): camping (“camino”) kaum muda (animator sudah dibentuk) 

d. Tahun ketiga (2016): Live in atau “el campo de trabajo” kaum muda  

e. Tahun keempat (2017): Live in para animator di komunitas-komunitas claretian 

(pengalaman bermisi). 

f. Tahun kelima (2018): pertukaran animator-animatris di komnitas-komunitas 

Claretian. 

 

2. Kegiatan Bulanan 

Rekoleksi bagi para animator dipimpin oleh para Claretian yang ditugaskan atau oleh 

pastor paroki. Diatur per paroki. 

 

3. Kegiatan Mingguan 

a. Sekurang-kurangnya 1 jam seminggu ada dinamika formasi kaum muda yang 

dikoordinasi oleh pastor claretian di paroki itu atau animator yang sudah dibentuk. 

Panduan-materi kegiatan kerasulan mingguan akan dipersiapkan oleh “Tim 

Kerasulan Kaum Muda CMF Indonesia-Timor Leste” 

b. Terlibat dalam kerasulan atau kegiatan liturgis di paroki atau stasi. 
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4. Kegiatan Semesteran 

a. Formasi para animator dilakukan 4 kali setahun 

b. Rekoleksi AMC untuk mempersiapkan masa-masa tertentu: Adven, Natal, 

Prapaskah, dan Paskah. 

c. Kegiatan-kegiatan tertentu: Valentine bersama, Paskah bersama, Kunjungan ke 

kapela/panti asuhan, Natal dan tahun baru besama. 

5. Kegiatan Internasional  

AEYG (AMC se-Asia) yang dilaksanakan setiap dua tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


