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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan prinsip-prinsip Firman Tuhan tentang peran setiap 

anggota keluarga dan kewajiban yang harus dijalankan sehingga keluarga yang 

bahagia dapat diwujudkan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa memahami kedudukannya di dalam keluarga. 

2. Setiap siswa menjalankan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam 

keluarga.  

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Membangun struktur keluarga sesuai Firman Allah 

2. Menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam keluarga 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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ebuah keluarga inti memiliki anggota paling sedikit dua orang, yaitu suami dan 

istri. Dalam perkembangannya anggota keluarga akan bertambah dengan 

kelahiran anak-anak.  Setiap pribadi yang ada dalam keluarga adalah pribadi 

yang unik.  Dengan keunikan ini maka tidak ada pribadi yang sama persis di dalam 

keluarga, itu sebabnya setiap anggota keluarga perlu memahami keberbedaan ini.  Selain 

itu, secara umum setiap anggota keluarga juga perlu menjalankan kewajiban sesuai 

fungsinya dalam keluarga.  Kedua hal ini perlu dilakukan dengan baik agar terbangun 

keluarga yang bahagia. 

A. Membangun Struktur Keluarga sesuai Firman Allah 

Apakah kehidupan keluarga Saudara sesuai dengan Firman Allah?  Dasar dari struktur 

keluarga yang benar adalah I Korintus 11:3; Efesus 5:22-28; Kolose 3:18-20.  

1. Struktur Keluarga yang Sesuai dengan Firman Allah  

Rasul Paulus mengingatkan kita dalam I Korintus 11:3, “Tetapi aku mau supaya 

kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala tiap laki-laki adalah Kristus dan kepala dari 

perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus adalah Allah.” 

Suami harus tunduk kepada Kristus dan menjadi kepala rumah tangga yang 

mengasihi istri dan anak-anaknya.  Istri harus tunduk kepada suami (Efesus 5:22).  

Anak-anak menghormati dan menaati perintah orang tua (Efesus 6:1-2). 

Kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan Firman Tuhan pastilah bahagia, sebab 

Firman Allah adalah kebenaran dan memberi terang.   

2. Struktur Keluarga yang Tidak Sesuai dengan Firman Allah  

a. Istri di atas suami (istri yang lebih dominan di dalam keluarga).  

Ada istri yang terlalu dominan dalam keluarga, ia mengedalikan suaminya, 

sehingga suami tidak berperan sebagai kepala rumah tangga.  Contoh: Izebel 

terhadap Ahab (1 Raja-Raja 16:29-33).  Ini tidak benar, karena kepala keluarga 

adalah suami. 

S 
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b. Anak di atas suami/istri (anak yang terlalu dimanja).  

Ada orang tua yang terlalu memanjakan anak, sehingga apapun kehendak anak 

selalu dituruti.  Bahkan orang tua tudak menegur jika anak berbuat kesalahan.  

Contoh: Keluarga imam Eli (1 Samuel 2:22-25) 

c. Orang tua atau mertua di atas suami/istri  

Ada orang tua atau mertua terlalu menguasai keluarga anak.  Contoh: Atalya 

(ibu Ahazia) menguasai Ahazia (2 Tawarikh 22:2-4).  Hal ini tidak benar, karena 

dalam prinsip pernikahan seorang pria dewasa akan meninggalkan ayah dan 

ibunya, artinya ia mengembangkan tanggung jawab baru dan tidak bergantung 

kepada orang tuanya lagi.  

Struktur yang salah seperti ini harus dipulihkan sesuai dengan struktur menurut 

Alkitab (Firman Tuhan); sehingga rumah tangga dapat dibangun menjadi keluarga 

yang sukses dan bahagia di dalam Kristus. 

B. Menjalankan Kewajiban-kewajiban di dalam Keluarga 

Keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristen bersumber pada berkat dan anugerah 

Tuhan.  Alkitab menyatakan kewajiban-kewajiban di dalam membangun rumah tangga 

yang sesuai dengan rencana Allah adalah sebagai berikut: 

1. Kewajiban Istri 

a. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan (Efesus 5:22; Kolose 3:18; 

I Petrus 3:1-2). 

Pada umumnya wanita diberi kelebihan daripada pria, wanita mampu 

melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang bersamaan.  Bahkan ada pula 

seorang istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami, atau 

kedudukannya di masyarakat lebih terpandang daripada suami.  Penting bagi 

istri untuk dapat menguasai diri, tetap tunduk dan menghormati suami 

sebagai kepala keluarga.   

b. Istri menghormati suaminya dan menolong dia dalam segala sesuatu (Efesus 

5:33; Kejadian 2:24). 

Allah menjadikan Hawa dengan maksud menjadi penolong yang sepadan bagi 

Adam.  Demikian pula istri perlu menjadi penolong bagi suaminya dalam 

segala sesuatu, bukan sebaliknya merongrong atau menghalangi suaminya 

untuk maju. 
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c. Istri mengasihi suami (Titus 2:4) 

d. Istri rajin mengatur rumah tangga (Titus 2:5; Amsal 31:10-31). 

e. Menyayangi dan mengasuh anak (Keluaran 2:2-10; 1 Samuel 2:19; 1 Raja-raja 

3:26,27; Yesaya 49:15; 1 Tesalonika 2:7,8) 

2. Kewajiban Suami 

a. Suami mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri, sekali-kali ia 

tidak berlaku kasar terhadap istrinya (Efesus 5:25-30,33; Kolose 3:19). 

Kaum pria umumnya memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita, Allah 

menghendaki suami kekuatan isik yang ada pada suami ini digunakan untuk 

melindungi istri dan anak-anaknya, bukan untuk menindas atau melakukan 

kekerasan. 

b. Suami menghormati istri (I Petrus 3:7). 

Sekalipun pada umumnya istri lebih lemah scara fisik, tidak berarti suami 

boleh merendahkan istri.  Suami harus tetap menghormati istri sebagai pihak 

yang lebih lemah. 

c. Suami meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya (Kejadian 

2:24; Matius 19:5; Efesus 5:31). 

Keputusan seorang pria untuk menikah adalah keputusan untuk meninggalkan 

ayah dan ibunya, artinya ia tidak lagi bergantung kepada orang tua.  Mulai 

sekarang ia mengembangkan tanggung jawab baru, ia siap untuk mengurus 

dirinya, bahkan istri dan anak-anaknya.   

d. Suami menjadi kepala rumah tangga (I Korintus 11:3). 

Seorang kepala rumah tangga perlu memiliki visi dan rencana ke depan bagi 

rumah tangganya: keluarga seperti apa yang akan dibangun, masa depan anak-

anak, dsb.  Sebagai kepala, suami adalah pengambil keputusan dalam rumah 

tangga.  Ia juga harus siap mengambil tanggung jawab untuk setiap keputusan 

yang diambilnya.  Rumah tangga akan menjadi seperti bahtera tanpa nakhoda 

bila dalam pengambilan keputusan suami selalu berkata, “Terserah!”. 

e. Suami bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga 

(I Timotius 5:8; Amsal 14:23). 

Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga ada pada suami.  

Namun demikian bukan berarti istri tidak boleh bekerja.  Istri boleh saja 

bekerja, tetapi tanggung jawab istri dalam mengatur rumah tangga dan 

mengasuh anak-anak tidak boleh diabaikan. 
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3. Kewajiban Bersama Suami dan Istri 

a. Mereka bukan lagi dua melainkan satu (Matius 19:6; Kejadian 2:24; Efesus 

5:31). 

Kesadaran bahwa bukan lagi dua tetapi satu, mengingatkan bahwa harus ada 

kesepakatan dalam menjalankan rumah tangga: sepakat dalam membuat 

peraturan dalam rumah tangga, sepakat dalam mendidik anak, sepakat dalam 

merencanakan masa depan.  Bila terjadi perbedaan pendapat harus dicari 

jalan keluarnya agar suami dan istri sepakat.  

b. Menunaikan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya (I Korintus 7:3). 

Ada kewajiban istri kepada suami dan ada kewajiban suami kepada istri.  Yang 

terutama bukanlah menuntut pasangan untuk melakukan kewajibannya, tetapi 

lebih dulu melakukan kewajiban terhadap pasangannya. 

c. Saling memenuhi kebutuhan biologis secara wajar (I Korintus 7:4-5). 

Salah satu anugerah dalam pernikahan adalah seks, seks yang kudus hanya ada 

dalam pernikahan yang sah.  Namun demikian, masing-masing pihak 

hendaknya memenuhi kebutuhan seks pasangannya secara wajar.  Bila 

memang hendak bertarak (menahan diri dari berhubungan seka), maka itu 

dilakukan untuk sementara waktu dan dalam kesepakatan kedua pihak. 

d. Mendidik anak (Kolose 3:20-21; Efesus 6:3,4; Amsal 1:8; Ulangan 6:6-7; 

Amsal 13:24). 

Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan 
mendatangkan sukacita kepadamu. (Amsal 29:17) 

Beberapa orang tua keliru dengan menganggap pendidikan anak hanya 

tanggung jawab sekolah atau gereja.  Pendidikan dalam keluarga seharusnya 

menjadi dasar sebelum anak mendapatkan pendidikan dari luar.  Dalam 

mendidik anak, kedua orang tua juga harus memiliki peran yang seimbang.  

Pendidikan anak menjadi kurang sehat bila hanya salah satu pihak (ayah saja 

atau ibu saja) yang berperan dalam mendidik anak. 

e. Komunikasi yang baik, terbuka, mesra (Kejadian 2:25; Efesus 4:25-32). 

Komunikasi yang terbuka menjadikan rumah tangga lebih harmonis.  Pelajaran 

tentang berkomunikasi ada dalam bab selanjutnya. 

4. Kewajiban Anak-anak 

a. Mendengar pengajaran orang tuanya (Amsal 1:8) 

Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 
(Amsal 1:8) 
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Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau 
beroleh pengertian. (Amsal 4:1) 

Aku diajari ayahku, katanya kepadaku: "Biarlah hatimu memegang perkataanku; 
berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup”. (Amsal 4:4) 

Perlu diakui bahwa orang tua sudah menjalani berbagai kesukaran hidup lebih 

lebih banyak daripada anak-anak.  Mereka pernah mengalami kegagalan dan 

keberhasilan di sepanjang perjalanan hidup mereka.  Pengalaman hidup 

mereka adalah nilai-nilai kehidupan yang berharga bagi anak-anak.  Apalagi 

bila orang tua hidup sesuai dengan Firman dan mengajarkan hidup sesuai 

Firman, maka anak harus memperhatikan pengajaran mereka. 

b. Menghormati orang tuanya (Keluaran 20:12; Imamat 19:3; Ibrani 12:9) 

Menghormati orang tua adalah perintah penting dan tertera dalam Dasatitah.  

Tuhan menjanjikan berkat umur panjang dan keadaan yang baik bila seorang 

anak menghormati orang tuanya. 

c. Menurut perintah orang tuanya (Amsal 6:20; Efesus 6:1) 

Sebagai anggota keluarga, anak harus menaati perintah orang tuanya.  Allah 

menetapkan bahwa setiap orang berada di bawah otoritas: pemerintah 

memegang otoritas di masyarakat, gembala sidang dan ketua kelompok sel 

memegang otoritas atas jemaat Allah, atasan memegang otoritas dalam 

pekerjaan, orang tua memegang otoritas dalam keluarga.  Seorang yang 

melawan otoritas adalah seorang pemberontak, dan Tuhan tidak berkenan 

kepada pemberontakan. 

Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan 
mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan ... berontak terhadap 
orang tua dan tidak tahu berterima kasih,.... (2 Timotius 3:1-2)   

d. Menutupi kekurangan orang tuanya (Kejadian 9:22-23) 

Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah berbuat 

kesalahan, termasuk orang tua.  Anak yang mengetahui kesalahan orang tua 

tidak sepatutnya menceritakan hal tersebut kepada orang lain.  Dengan 

berusaha menjaga kehormatan orang tuanya, seorang anak justru menjaga 

kehormatan dirinya. 

e. Memelihara orang tuanya (I Timotius 5:4) 

Orang tua bertanggung jawab memelihara anak-anak mereka hingga dewasa.  

Tuhan mengizinkan beberapa orang tua hidup sampai lanjut usia, dan dalam 

usia lanjut keadaan mereka sudah tidak produktif lagi.  Anak-anak yang harus 

tetap memelihara orang tua yang telah membesarkan mereka, terutama 

ketika mereka sakit atau sudah tidak produktif lagi. 


