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Dunia Remaja yang Membingungkan Sekaligus  Menakjubkan! 
Awal yang tepat untuk mulai  membangun pengertian yang  benar tentang menjadi orangtua bagi remaja adalah dengan menolak 
sinisme  yang terasa muram dan pesimis yang berkembang  dalam budaya kita. Memang benar bahwa masa remaja adalah masa 

perubahan, masa penuh kegelisahan dan pergolakan, tetapi justru inilah masa penuh kesempatan kita, sebagai orangtua, untuk  terus 
menanamkan nilai-nilai baik dalam hatinya untuk kelak menjadi pegangan dalam hidup dewasanya kemudian.  Alih-allih menyerah 
dengan segala pergolakan remaja, orangtua  diharapkan memiliki hati yang seluas samudera dalam membimbing remaja melewati 

masa pubertas dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. 
 

Beranikah kita menjawab pertanyaan  mengenai apa pekerjaan kita dengan jawaban demikian : “Saya adalah orangtua dari seorang 
remaja (atau lebih). Ini adalah pekerjaan yang paling penting yang pernah saya miliki. Hal lain yang saya lakukan untuk mencari nafkah 

adalah nomor dua.”  “Tahukan Anda, bahwa saya belum pernah memiliki pekerjaan yang sedemikian menyenangkan! Saya belum 
pernah memiliki pekerjaan yang begitu penuh dengan kesempatan. Setiap hari saya dibutuhkan. Setiap hari saya melakukan hal-hal 

yang penting, berharga, dan mempengaruhi hidup seseorang di kemudian hari. Saya tidak akan pernah menukar pekerjaan ini dengan 
apa  pun juga!” 
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Apa yang menguasai hati kita? 

flexible solutions for your business needs 

Sungguh membuang-buang waktu saja jika kita memikirkan strategi-strategi untuk 
menjadi orangtua bagi anak-anak remaja kita tanpa terlebih dahulu memeriksa diri 
kita sendiri.  Kalau kita mengatakan bahwa anak adalah titipan ALLAH, maka 
seharusnya hati kita dipenuhi kesadaran bahwa setiap fase pertumbuhan anak kita 
adalah masa yang penuh kesempatan bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai baik 
dalam hidupnya, membentuk karakter, serta membentuk hati. 
 
Namun sebaliknya, semua itu akan menjadi sumber kejengkelan yang terus-menerus 
timbul akibat orang dewasa yang hanya mementingkan kepentingan dirinya akan rasa 
nyaman yang terusik oleh serangkaian perubahan fase pertumbuhan anak. 
 
Apa yang menguasai hati kita? 
 

1. Rasa nyaman 
 
Diam-diam di dalam hati kita, kita ingin hidup dalam kondisi seperti di sebuah tempat 
berlibur. Tempat berlibur adalah sebuah tempat di mana kita adalah orang yang 
dilayani. Kebutuhan kita diutamakan dan kita hanya melakukan apa yang ingin kita 
lakukan dan kita bebas menentukan kapan melakukannya. Di pusat rekreasi, kita 
merasa kita layak mendapatkan apa yang kita bayar. Mentalitas ‘layak mendapatkan’ 
dalam peran kita sebagai orangtua ini yang akan menyebabkan kemarahan apabila 
kita tidak mendapatkan ketenangan, keharmonisan, rasa hormat, dan kedamaian 
dalam perjalanan kita mendidik anak, yang memang sejatinya dipenuhi pasang surut 
emosi. Orangtua yang menuntut segala kenyamanan bagi dirinya akan melihat para 
remaja mereka sebagai musuh, dan justru kehilangan kesempatan berharga dalam 
membentuk hati remaja. 
 

2. Rasa ingin dihormati 
 

Apakah rasa hormat itu sesuatu yang baik? Tentu saja! Apakah hal itu yang harus 
ditanamkan orangtua kepada anak-anaknya? Ya! 
Tetapi hal itu tidak boleh menguasai hati kita karena akan membuat kita menganggap 
semua masalah sebagai perlawanan terhadap diri kita, padahal sebenarnya tidak 
demikian, dan kita akan kehilangan pemahaman akan peran kita sebagai orangtua 
yang dititipkan anak oleh Allah. 

 

3. Rasa ingin dihargai 

 
Kecenderungan remaja adalah lebih memperhatikan dan mementingkan diri sendiri 
daripada memperhatikan dan menghargai orang lain. 
Apabila orangtua telah melupakan hubungan vertikal mereka sendiri dengan Allah 
ketika mereka membimbing anak-anak remaja mereka, jika  mereka menganggap 
semua itu sebagai kontrak “Aku membimbing, kalian menghargai” antara orangtua 
dan anak, mereka akan bergumul melawan banyak sekali kekecewaan dan 
kemarahan pada masa remaja anak-anak mereka. Pada saat orangtua baru saja 
berharap anak mereka yang sudah semakin besar ini dapat menunjukkan 
penghargaan, mereka justru semakin mementingkan diri dan semakin kurang 
berterima kasih. Setiap orang tua perlu menanyakan diri sendiri, “Bila anak adalah 
titipan Allah, sudahkah saya memakai setiap kesempatan untuk membentuk hati 
anak-anak ini dengan nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi landasannya dalam 
menjalani hidupnya nanti?” 

 
 



Your children 

need your 

presence more 

than your 

presents. ~Jesse 

Jackson  

4. Kesuksesan  

Kita cenderung melakukan tugas kita sebagai orangtua dengan pengharapan 

seakan –akan kita memiliki jaminan yang pasti. Kita berpikir bahwa selama kia 

menjalankan peran kita, anak-anak pasti menjadi anak-anak teladan. Tetapi 

tidak selalu seperti itu kejadiannya, Ferguso! Kita cenderung menjalankan 

peran orangtua dengan perasaan posesif, bahwa mereka adalah anak-anak 

kita dan ketaatan mereka adalah hak kita. Asumsi– asumsi ini menyebabkan 

identitas kita terikat pada anak-anak.  Kita mulai menuntut mereka untuk 

menjadi seperti apa yang kita inginkan agar kita merasa berhasil dan sukses. 

Kita perlu memulai dengan memeriksa hati kita sendiri. Alih-alih menolong 

mereka dari keterpurukan perilaku mereka, kita cenderung menghujani anak-

anak dengan kata-kata kemarahan yang justru melukai hati mereka. Sudah 

saatnya kita mengkritisi diri, apakah kita cukup sabar menerima natur remaja 

yang terkadang berperilaku tidak seperti yang kita harapkan? Apakah kita 

memberi arahan yang tepat untuk menolong mereka mengembangkan sikap 

yang bijak? Apakah kita melakukan semua ini dengan kesadaran bahwa kita 

memiliki tanggung jawab ilahi dalam peran kita sebagai orangtua ataukah kita 

hanya ingin terlihat sukses dan mengharapkan pujian sebagai orangtua ideal? 

5. Kendali 

Tujuan menjadi orangtua adalah membesarkan anak-anak yang tadinya 

bergantung penuh kepada kita sampai manjadi orang dewasa yang mandiri. 

Di tahun-tahun awal menjadi orangtua, kita mengendalikan segala sesuatu, 

dan meskipun kita mengeluh atas semua tekanan yang timbul, kita menikmati 

kekuasaan itu! Kita memilihkan makanan, waktu istirahat, jenis latihan fisik, 

teman-teman dan masih banyak lagi. Kadang kita berharap mereka memiliki 

selera yang sama seperti kita. 
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Tujuan menjadi orangtua adalah bukanlah mempertahankan kendali 

yang tidak tidak boleh diganggu gugat atas anak-anak kita dengan 

maksud menjamin keselamatan mereka dan kewarasan kita. Hanya 

Allah yang mampu menjalankan kendali seperti itu.  Tujuan menjadi 

orangtua adalah  menjadi alatNya untuk menanamkan  pada anak-

anak kita pengendalian diri yang semakin dewasa melalui prinsip-

prinsip kebenaran FrimanNya dan mengizinkan mereka untuk 

mempraktikkan pilihan-pilihan, pengendalian diri, dan kemandirian 

yang semakin lama semakin luas. 

 

 

 

 

*sumber : Masa Penuh Kesempatan-Paul David Tripp dengan 

beberapa penyesuaian 

“Parents can only give good advice or put 

them on the right paths, but the final 

forming of a person's character lies in their 

own hands.” –Anne Frank 
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