
Pada bab ini mari kita belajar tentang:  

A. Pengertian Jati Diri Kristen.  

B. Pentingnya Jati Diri Kristen.  

C. Cara Mengembangkan Jati Diri Kristen  

D. Bentuk-bentuk Jati Diri Kristen 

 

Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi jati diri remaja Kristiani ini para siswa diharapkan 

mampu:  

1. Menjelaskan pengertian jati diri Kristen  

2. Mengkaji pentingnya jati diri Kristen  

3. Menyebutkan bentuk-bentuk jati diri Kristen 

Remaja mampu melihat serta menilai dirinya sendiri. Bahkan remaja memiliki penghayatan 

mengenai siapakah dan apakah yang membedakan dirinya dengan orang lain.  

Perhatikan cerita di bawah ini! Andi adalah seorang remaja yang memiliki latar belakang 

keluarga kurang beruntung dari segi ekonomi, ia tinggal dengan ibunya yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka mengalami 

kesulitan. Namun hal ini tidak menjadikan Andi minder, justru ia semakin giat dalam menuntut 

ilmu karena Andi memiliki tipe seorang remaja yang seadanya yaitu bersyukur dengan apa yang 

dimilikinya. Sebagai pelajar Andi tidak pernah datang terlambat walaupun hanya naik sepeda 

ontel, setiap dating sekolah selalu berpakaian rapi, dan selalu mematuhi tata tertib sekolah. 

Selain itu ia juga seorang pelajar yang rajin dan tekun belajar sehingga setiap menerima rapor 

menduduki peringkat sepuluh besar. Karena ketekunan dan kerajinannya maka sekolah 

memberikan bantuan keringanan biaya sekolah. Sebagai seorang remaja Kristen Andi juga 

membantu pelayanan sekolah minggu di gerejanya dengan keahliannya memainkan gitar. 

Sebagai warga masyarakat Andi aktif dalam kegiatan karang taruna di daerahnya. Dengan 

keteladanan dan sikap Andi yang sangat terpuji, maka tidaklah heran jika ia banyak disukai oleh 

teman-temannya. Lain halnya dengan Boy, dia juga seorang remaja yang kurang mampu secara 

ekonomi, namun masih memiliki ayah dan ibu. Pekerjaan orang tua Boy sebagai buruh 

musiman. Dengan keadaannya yang demikian Boy merasa kurang bersyukur, akibatnya sikap ini 

menjadikan setiap datang ke sekolah selalu  terlambat karena tidak memiliki kendaraan, suka 

membolos, tidak rapi dan tertib dalam berpakaian. Karena tidak rajin belajar maka ia selalu 

mendapatkan nilai jelek (selalu remidial). Dalam keadaan yang demikian Boy sering mendapat 

teguran dari sekolah. Sebagai seorang remaja Kristen Boy tidak aktif dalam kegiatan kerohanian. 

Waktu yang ada sering digunakan untuk hal-hal yang kurang terpuji misalnya melamun, 

nongkrong sampai larut malam, bahkan jarang sekali waktu yang ada digunakan untuk belajar. 

Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa Andi dan Boy adalah remaja yang memiliki latar 

belakang ekonomi yang sama yaitu kurang mampu, namun berbeda dalam kehidupan sebagai 

pelajar dan warga masyarakat. Apakah yang menyebabkan perbedaan antara Andi dan Boy? 



Bagaimanakah dengan kamu? Sebagai seorang remaja,sikap manakah yang sering kamu 

tunjukkan pada orang lain?  

1. Menurut kamu, sikap siapakah yang kamu pilih?  

2. Mengapa kamu memilihnya? Berikan alasannya! 

 

Buatlah Peta Konsep dari bab materi a, b, c, d ini.  


