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BAB III  

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MORAL REMAJA 

 

 

3.1 Pengertian Dan Tahap Perkembangan Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa. Masa 

remaja awal berusia 13-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun dan masa remaja 

akhir usia 18-21 tahun.
1
 Usia remaja adalah usia yang berada di antara usia anak dan usia orang 

dewasa.
2
 Remaja dalam arti yang lebih luas, tidak lagi dipandang sebagai suatu kesatuan anak-

anak, tetapi juga belum dapat diterima penuh sebagai kesatuan dari orang dewasa. Masa remaja 

adalah sesuatu yang bisa dikatakan rawan dan sangat menantang. Mengapa demikian, karena 

dalam situasi ini remaja dalam usia labil mulai memasuki proses pencarian identitas diri dengan 

kecenderungan-kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru bahkan sering tanpa adanya suatu 

pertimbangan dalam dirinya yang matang. Maka dalam usia ini remaja dapat terjerumus ke 

dalam tindakan yang menyimpang. Anak remaja belum mampu mengendalikan kemampuan 

ataupun menguasai kemampuan fisik dan psikis secara maksimal. Remaja pada tahap ini masih 

berada dalam fase yang mau dikatakan sangat potensial, baik dilihat dari segi aspek kognitif, 

emosi, maupun fisik. Pada masa remaja ini ada satu tugas perkembangan yang harus diselesaikan 

oleh remaja yaitu menemukan identitas diri. Identitas diri merupakan perasaan keunikan 

seseorang, keinginan untuk menjadi orang yang berarti dan mendapat pengakuan dari lingkungan 

sekitarnya. Tetapi karena remaja berada pada tahap labil maka tidak heran bila remaja 
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mengalami banyak persoalan, yang penyelesaiannya sangat membutuhkan bantuan dan 

perhatian.
3
 

3.1.1 Masa Pra-Pubertas 

Masa ini adalah masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, di mana 

seorang anak yang telah besar, (puer, “anak besar”) ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa 

tetapi dirinya belum siap, termasuk kelompok orang dewasa. 

 Pra-pubertas adalah saat-saat terjadinya kematangan seksual yang sesungguhnya, 

bersamaan dengan terjadinya perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan kematangan 

kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang bermuara langsung di dalam seluruh 

darah. Zat-zat yang dikeluarkan itu disebut hormon, selanjutnya hormon-hormon tadi 

memberikan stimulus pada tubuh anak, sedemikian rupa, sehingga anak merasakan adanya 

rangsangan-rangsangan tertentu. Suatu rangsangan hormonal ini menyebabkan rasa tidak tenang 

pada diri anak, suatu rasa yang belum pernah dialami sebelumnya pada akhir dunia anak-

anaknya yang cukup menggembirakan.  

 Peristiwa kematangan tersebut pada wanita terjadi 1,5 sampai 2 tahun lebih awal daripada 

pria. Terjadinya kematangan jasmani bagi wanita biasa ditandai dengan adanya menstruasi 

pertama (mens- bulan = datang bulan). Sedangkan pada pria ditandai dengan keluarnya sperma 

yang pertama, biasanya lewat mimpi merasakan kepuasan seksual.  

 Perkembangan lainnya pada masa pra pubertas ini adalah munculnya perasaan-perasaan 

negatif pada diri anak, sehingga masa ini ada yang menyebutkan sebagai masa negatif. Anak 

mulai timbul keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan orang tua, ia tidak mau tunduk lagi 
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terhadap segala perintah, kebijaksanaan dari orang tua. Semuanya terasa ingin ditolak, ini bukan 

berarti anak mau bebas sepenuhnya, tetapi anak bebas dari anggapan bahwa ia sebagai anak-anak 

ingin menyamakan statusnya dengan orang dewasa. Perasaan negatif yang dialami, antara lain: 

pertama, ingin selalu menentang lingkungan kedua, tidak tenang dan gelisah. Ketiga, menarik 

diri dari masyarakat. Keempat, kebutuhan untuk tidur semakin besar dan keenam, pesimistis dan 

lain-lain.
4
 

3.1.1.2 Masa Pubertas 

Pada masa ini seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi juga anak mulai aktif 

mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya (akunya), serta mencari pedoman hidup, 

untuk bekal kehidupannya mendatang. Kegiatan tersebut dilakukannya dengan penuh semangat 

tetapi ia sendiri belum memahami akan hakikat dari sesuatu yang dicarinya itu.  

 Tentang tanda-tanda masa pubertas ini ada tiga aktivitas yakni: pertama, penemuan aku. 

Anak mulai menyadari akan keberadaan dirinya, yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya. 

Tetapi ia pun juga mengetahui betapa pentingnya ia untuk ikut serta dalam kegiatan 

kemasyarakatannya. Ia masih penuh dengan kecanggungan serta tidak seimbang. Oleh karena 

itu, anak menjadi bersikap tertutup (introvert), dan lebih senang mengungkapkan pengalamannya 

itu di buku harian, senang termenung dan lain-lain. Kedua, pertumbuhan pedoman kehidupan. 

Pada kegiatan pencarian pedoman hidup anak puber sudah mulai aktif dan menerima norma-

norma susila (etis) juga norma agama, dan estetika. Tetapi bentuk pengakuan tersebut masih 

terbatas pada kondisi dirinya. Dalam kegiatan keluar ia masih menggantungkan dirinya pada 

orang lain. Ia pun menyadari dirinya belum seperti yang dipujanya itu. Kegiatan dan perasaan ini 
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disebutnya sebagai ingin dipuji. Ketiga, pada kegiatan memasukan diri kedalam masyarakat ini 

anak puber mulai mengenal segala macam corak kehidupan masyarakat tetapi anak belum 

sempurna pengetahuannya untuk membedakan ataupun menyeleksinya. Semuanya dianggapnya 

sebagai sesuatu yang menyatu dalam satu sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan dirinya, 

kemudian ia pun akan aktif memasuki corak dan ragam kehidupan masyarakat tersebut, maka 

tidaklah mengherankan jika anak puber sering menampakan sikap-sikap yang kontroversial 

dalam suatu masyarakat tertentu.. Kegiatan-kegiatan tersebut itu bagi anak wanita dan pria sudah 

barang tentu ada perbedaan biologis dan kejiwaannya, juga karena adanya perbedaan pandangan 

sikap dalam hidupnya. 

3.1.1.3 Masa Adolensen 

Dengan selesainya masa pubertas, masuklah anak ke dalam masa adolesen (pubertas 

akhir). Masa adolesen ini oleh Sigmund Freud disebut sebagai “edisi kedua dari situasi oedipus”. 

Sebab, reaksi anak muda pada usia ini masih mengandung banyak unsur yang rumit dan belum 

terselesaikan. Ada banyak konflik antara isi psikis yang kontradiktif, terutama sekali pada relasi 

anak muda dengan orang tua dan objek cintanya.
 5

 

 Pada masa adolesen ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis, yang 

berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur. Masa ini merupakan kunci penutup dari 

perkembangan anak. Pada periode ini, anak muda banyak melakukan introspeksi (mawas diri) 

dan merenungi diri sendiri. Akhirnya anak bisa menemukan aku-nya. Dalam arti dia mampu 

menemukan keseimbangan dan harmoni atau keselarasan baru di antara sikap ke dalam diri 

sendiri dengan sikap keluar. 
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3.2 Perkembangan Remaja 

Remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa, yakni antara umur 12-

21 tahun.
6
 Mengingat bahwa pengertian remaja adalah masa peralihan sampai tercapainya masa 

dewasa, maka sulit menentukan batasan umurnya. Masa remaja mulai pada saat timbulnya 

perubahan-perubahan berkaitan dengan tanda-tanda kedewasaan fisik yakni pada umur 11 tahun 

atau mungkin 12 tahun pada wanita dan pada laki-laki lebih tua sedikit. 

 Masa remaja adalah masa yang baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang 

dimiliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu, masa ini adalah masa pencarian nilai-

nilai hidup. Oleh karena itu, sebaiknya ada bimbingan dalam bidang agama agar menjadi 

pedoman dalam hidupnya. 

3.2.1.1 Perkembangan Emosi 

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. 

Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu ia bisa marah sekali. Hal ini terlihat pada remaja 

yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya karena, diejek oleh teman. 

Apabila mereka sedang bersenang-senang, mereka mudah lupa diri karena tidak mampu 

menahan emosi yang meluap itu, bahkan remaja mudah terjerumus ke dalam tindakan tidak 

bermoral, misalnya remaja wanita yang sedang asyik berpacaran bisa terlanjur hamil sebelum 

mereka dinikahkan, bunuh dir karena putus cinta, membunuh orang karena marah, dan 

sebagainya. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka. 
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3.2.1.2 Perkembangan Sosial 

Pada masa remaja seorang mulai memiliki peran dalam lingkungan sosial. Pada masa 

remaja juga seorang mulai merasa bisa mandiri walau sebenarnya masih membutuhkan tuntunan, 

perlindungan dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Remaja mulai memisahkan diri dari 

orang tua dan mulai berelasi dengan teman sebaya dan masyarakat lebih luas. Pada masa remaja 

terlihat adanya perkembangan psikososial berhubungan dengan fungsinya seseorang dalam 

lingkungan sosial, yakni dengan melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua, 

pembentukan rencana hidup dan pembentukan sistem nilai-nilai.
7
 

3.2.1.3 Perkembangan Seksual 

Perkembangan seksual berkaitan dengan dorongan seksual yang menonjol pada masa ini 

dan ditampakkan dalam kelakuan-kelakuan remaja terutama terhadap lawan jenis. Sehubungan 

denga masalah seksual ini, ada beberapa ciri utama dari pada masa remaja yaitu ciri primer, 

sekunder dan ciri tertier.
8
  

 Pertama,ciri primer. Perkembangan pada ciri ini ditandai dengan matangnya organ 

seksual, yang dibarengi dengan adanya menstruasi pada anak perempuan dan produksi cairan 

sperma pada anak laki-laki. Perkembangan yang demikian menjadikan remaja ingin mengetahui 

tentang perubahan yang dialami. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dan penjelasan, 

terutama dari orang tua.
9
 

 Kedua, ciri sekunder. Ciri ini meliputi perubahan pada bentuk tubuh kedua jenis kelamin 

itu. Misalnya, pada anak wanita mulai tumbuh buah dada, pinggul membesar, mulai tumbuh 
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rambut-rambut halus pada alat kelamin dan ketiak. Pada anak laki-laki terjadi perubahan otot, 

bahu melebar, suara mulai besar, tumbuh rambut-rambut halus pada alat kelamin dan ketiak. 

Serta kumis pada bibir. Di samping itu terjadi pula pertambahan berat badan pada kedua jenis 

kelamin itu.
10

 

 Ketiga,ciri tertier. Perubahan yang terjadi pada pola tingkah laku. Remaja mulai merasa 

adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Ini merupakan naluri dasariah yang ada di dalam diri 

setiap manusia.
11

  

3.3 Pengertian Moral Dan Tahap-tahap Perkembangannya 

Kata moral berasal dari kata Latin, mos (jamak: mores) berarti kebiasaan, adat-istiadat. 

Istilah Latin ini dapat menurunkan kata sifat moralis dan kemudian menjadi moral yang dapat 

dipakai secara umum. Jadi, secara etimologis, tidak ada perbedaan arti antara etika dan moral. 

Kedua istilah ini dapat merujuk kepada kebaikan atau apa yang baik. Tetapi kebaikan di sini 

dapat dinilai dari banyak segi. Dalam suatu kasus tertentu, sesuatu yang baik bisa sekaligus 

buruk atau jahat. Sistim nilai ini terkandung dalam ajaran, nasihat-nasihat, wejangan, aturan yang 

diwariskan turun temurun, melalui agama dan kebudayaan tertentu.
12

 

Moralitas merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang 

berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk, manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. 

Tidak bermoral berarti dipandang oleh banyak mata sebagai yang buruk atau tidak memiliki 

integritas diri. Bermoral merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu 

berkaitan dengan pola pikir, pola kata dan pola laku seseorang dalam berintegrasi dengan yang 

lain. Perlakuan yang baik di tengah-tengah masyarakat, membuat sesorang akan diterima sebagai 
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bagian dari masyarakat yang ikut memberi kontribusi menunjang kehidupan moral sosial. 

Kehidupan moral juga berkaitan dengan pengertian konsep-konsep moral dan perilaku moral. 

Konsep moral merupakan prinsip-prinsip tentang hal yang benar dan salah, bersifat spesifik, 

abstrak dan verbal. Perilaku moral merupakan tindakan manusiawi yang sesuai dengan tata 

kebiasaan, tata adat yang disetujui oleh masyarakat, karena sesuai dengan nilai-nilai sosial. 

3.3.1 Dasar-Dasar Moral 

Pada prinsipnya moral berkaitan dengan kebaikan seseorang. Orang yang tidak baik, juga 

disebut juga sebagai orang sama sekali tidak bermoral, maka dengan demikian kita dapat 

menyamakan moral dengan kebaikan orang atau kebaikan manusiawi. Namun manusia atau 

seseorang sering mengalami kesulitan dalam menjawabi pertanyaan tentang kebaikan atau moral 

itu sendiri. Oleh karena itu, sangat berguna bagi seseorang untuk berperilaku atau bersikap baik. 

Dasar dan hakikat moral adalah melihat dan meneropong segala tindakan yang sesungguhnya 

berhubungan dengan sikap perilaku yang berlandaskan pada kebaikan serta kebenaran. Dalam 

hal ini remaja seharusnya berlandas pada prinsip-prinsip dasar moral yaitu kebaikan.
13

 

3.3.2 Tanggungjawab Moral 

Tanggungjawab moral berarti seseorang atau setiap individu mempunya hak dan 

kewajiban untuk mengikuti keputusan suara hatinya. Tanggungjawab juga sebagai suatu keadaan 

wajib dalam menanggung segala sesuatu. Artinya bahwa apapun yang dapat dilakukan sesorang 

harus siap dalam menanggung resikonya. Pengertian ini telah menghantar kita pada salah satu 

penemuan bahwa hidup sesorang yang berada di tengah masyarakat tidak terlepas dari 

tanggungjawab. Di dalam tanggungjawab ini seseorang sudah berkemampuan dalam mengatur 
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diri secara baik. Ia dapat menempatkan diri secara baik. Apapun yang ia lakukan, akan dilakukan 

secara dewasa dan berani untuk menerima konsekuensinya. 

3.3.2.1 Pertumbuhan Hati Nurani 

Hati nurani merupakan pusat kepribadian manusia. Maka di dalam hati nurani manusia 

mengalami masa pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan dalam dua arti, yakni kemajuan dan 

kemundurun. Sehingga dalam mutu pertumbuhan itu, tergantung pada lingkungan dan usaha 

pada diri sendiri. Lingkungan yang baik dapat mendukung pertumbuhan hati nurani dengan baik. 

Sebaliknya lingkungan yang tidak baik dapat menciptakan hati nurani yang tidak baik.
14

 

3.3.3 Tahap Perkembangan Moral 

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang, 

berdasarkan nalar perkembangan moral seperti yang diungkapkan oleh Laerence Kohlberg. Teori 

ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai 

enam tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Keenam tahapan tersebut dibagi 

kedalam tiga tingkatan: Tingkat 1 pra-konvensional (orientasi kepatuhan dan hukuman, 

orientasi minat pribadi tahap pertama dan tahap kedua). Tingkat 2 konvensional (orientasi 

keserasian interpersonal dan konformitas, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial, tahap 

ketiga dan tahap keempat). Tingkat 3 pasca konvensional, (orientasi kontrak sosial, prinsip 

etika universal, tahap kelima dan tahap keenam).
15

 

Pada tahap pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung 

dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah 

secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan maka 
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semakin salah pula tindakan itu. Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang 

lain berbeda denagan sudut pandang dirinya.  

Pada tahap kedua, menempati apa untungnya buat saya, perilaku yang benar 

didefinisikan dengan apa yang diminatinya. Dalam penalaran tahap dua ini perhatian terhadap 

orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik.
16

  

Pada tahap ketiga, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu 

mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut 

merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba untuk 

menjadi seorang anak yang baik untuk memenuhi harapan tersebut, karena telah mengetahui ada 

gunanya melakukan hal tersebut. Penalaran tahap ketiga ini menilai moralitas dari suatu tindakan 

dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai 

menyertakan hal seperti rasa hormat dan rasa terima kasih.  

Pada tahap keempat, adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan dan konvensi 

sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap 

keempat ini lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti pada tahap tiga; 

kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Bila seseorang melanggar hukum, 

maka ada kemungkinan besar bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama, sehingga 

ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan.  

Pada tahap kelima, individu-individu dipandang sebagai orang yang memiliki pendapat-

pendapat dan nilai-nilai yang berbeda. Adalah penting juga bahwa mereka dihormati dan 

dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan 
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pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Aturan-aturan  yang tidak mengakibatkan 

kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk 

sebanyak-banyaknya orang. 
17

 

Pada tahap keenam, penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan 

prinsip etika universal. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan 

bukannya secara hipotetis kondisional. 
18

 

3.3.4 Moral Menurut Kitab Suci Dan Ajaran Gereja 

3.3.2.1 Moral Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama 

Moral adalah sumber utama dan pertama yang harus ada untuk persekutuan dengan Allah 

dalam cinta. Kitab suci atau Sabda Allah merupakan nutrisi dan jiwa bagi moral kristiani. Moral 

Kristiani hendaknya mengacu pada rahasia Kristus dan sejarah keselamatan. Selain itu moral 

hendaknya menampakan nilai-nilai injil, nilai cinta kasih dan kerajaan Allah bagi seluruh umat 

beriman. Dengan demikian moral kristiani menjadi transmisi karya pewartaan kabar gembira 

yang menuntun semua orang untuk menghayati praksis hidup kristiani secara baik, mengundang 

pada perubahan- pertobatan atau cara hidup yang baru, serta mengantar semua orang pada jalan 

kekudusan dan keselamatan. Moral juga sbagai suatu tindakan di mana manusia dapat 

mengadakan suatu pertemuan pribadi antara Allah dan manusia dalam kasih yang berleimpah.  

 Moral dalam Perjanjian Lama merupakan suatu sikap eksistensial menyangkut perilaku 

setiap orang dan juga merupakan suatu persetujuan akal budi manusia pada kebenaran-kebenaran 

yang disampaikan kepadanya. Moral yang dimaksud dalam pengertian Perjanjian Lama ialah 
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Allah sendiri dalam keilahian-Nya sebagai dasar yang dapat diandalkan oleh manusia itu 

sendiri.
19

 

3.3.4.2  Moral Menurut Kitab Suci Perjanjian Baru 

Dalam perjanjian baru, moral adalah jawaban positif atas pewartaan tentang Yesus 

Kristus sebagai Tuhan, dan tentang karya penyelamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Yesus 

Kristus itu. Jawaban positif yang menerima, kenyataan akan kebenaran itu menyelamatkan. 

Moral mempunyai hubungan erat dengan pewartaan misioner Gereja dan berarti seorang yang 

sebelumnya tidak mengenal Yesus serta Allah benar yang mengutus-Nya, mendengar pewartaan 

misioner tentang Yesus Kristus, menerima pewartaan itu, yaitu mengimani-Nya dan bertobat.
20

 

3.3.4.3 Moral Menurut Katekismus Gereja Katolik 

Katekismus Gereja Katolik membahas tujuan akhir manusia yang diciptakan 

menurut Citra Allah  yaitu kebahagiaan dan cara-cara mencapainya melalui perilaku yang tepat 

seturut kehendak bebas setiap manusia, dengan bantuan rahmat dan hukum Allah.  Perilaku yang 

tepat dalam kehidupan iman seseorang haruslah juga memenuhi hukum ganda cinta kasih (yaitu 

kasih kepada Allah dan kepada sesamanya), sebagaimana ditentukan dalam Sepuluh Perintah 

Allah. Jelas terlihat bahwa masalah seputar apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia, 

bagaimana manusia seharusnya menjalani hidupnya supaya manusia dan dunia ini dapat menjadi 

benar dan adil, adalah masalah penting dalam zaman kita, dan pada dasarnya dalam segala 

zaman. Setelah kejatuhan ideologi-ideologi, masalah manusia masalah moral disajikan pada 

konteks masa kini dalam suatu cara yang sama sekali baru: Apa yang seharusnya kita lakukan? 

Bagaimana hidup menjadi benar dan adil? Karena KGK membahas pertanyaan-pertanyaan ini, 

                                                             
 

19
  Dr. Georg Kirchberger, Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani, ( Maumere : Ledalero, 2007), 

hal. 36 
20

 Ibid., hal. 41 

https://id.wikipedia.org/wiki/Citra_Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehendak_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepuluh_Perintah_Allah_dalam_teologi_Katolik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepuluh_Perintah_Allah_dalam_teologi_Katolik
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KGK adalah sebuah buku yang menarik minat banyak orang, jauh di luar kelompok-kelompok 

yang semata-mata teologis ataupun gerejani.
21

 

3.3.4.4 Moral  Menurut Konsili Vatikan II 

Menurut Konsili Vatikan II Gereja merupakan umat Allah peziarah, yang mewartakan 

dan mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Gereja merupakan persekutuan umat beriman 

yang berziarah di tengah dunia menuju Allah, tujuan akhir ziarah hidupnya. Oleh karena itu 

manusia hendaknya selalu berusaha untuk menyenangkan Allah. Dengan demikian praxis moral 

kristiani merupakan sebuah tanda harapan, kreativitas, keberanian, kekudusan dalam dunia 

sekarang dan senantiasa terpanggil dalam pertobatan.  Maka di sini Konsili mengeritik cara 

hidup yang tidak memberikan “tanda harapan eskatologis”, yang kurang bertanggungjawab 

dalam tugas-tugas di dunia ini, cara hidup yang kurang peduli dengan kecemasan  dan kebutuhan 

sesama, serta cara hidup yang terlalu fokus dengan kepentingan dunia sekarang tanpa termotivasi 

dan terarah kepada” kehidupan yang akan datang. Praxis moral atau perilaku yang baik 

sebenarnya merupakan persiapan dan jalan menuju kepenuhan hidup di akhir zaman. Dengan 

kata lain kehidupan moral kristiani terpanggil untuk menghadirkan nilai eskatologis-kerajaan 

Allah di tengah dunia sekarang, yakni persatuan dan hidup kekal bersama dengan Allah.
22

 

3.3.5  Faktor-faktor Penyebab Degradasi Moralitas Remaja 

Ada beberapa faktor  penyebab degradasi atau penurun moralitas remaja: 

 Pertama; Kurangnya perhatian dan pendidikan orangtua dalam kehidupan berkeluarga sehingga 

anak bertindak atau melakukan perbuatan semau dirinya. Sementara orang tua adalah tokoh 

penting dalam keluarga dan menjadi panutan bagi remaja. Untuk hidup dalam keluarga yang baik 

                                                             
21

Paus Yohanes Paulus II, (Promulgator), Katekismus Gereja Katolik, terjemahkan oleh P. Herman 

Embuiru, (Ende:  Propinsial Gerejawi Ende, 1993), No. 291. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan KGK. 

dan nomor artikelnya. hal. 470 
22

  Karl Heinz Peschke SVD:, Op Cit.,  hal. 231 
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perlu ada motifasi dari orang tua terhadap anak remaja agar anak selalu menciptakan suatu 

keharmonisan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Kedua; Tekanan psikologi yang dialami remaja akibat adanya suatu kekerasan dalam rumah 

tangga yang menyebabkan si anak tidak betah di rumah dan hal ini dapat memberi peluang bagi 

anak untuk mencari pelampiasan dalam bentuk lain. 

Ketiga; Gagal dalam studi pendidikan atau sama sekali tidak pernah berada dalam bangku 

pendidikan, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi 

kebaikan dirinya. Pendidikan gagal, maka akibatnya adalah kurang menghayati hal dan praktek 

hidup yang baik dan benar. 

Keempat; Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi, karena remaja 

masih sedang berada dalam proses pencarian identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk 

meniru atau mencontohi apa yang dilihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya bercorak 

kekerasan atau tentang kasus-kasus narkoba.
23
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