


1. sikap-sikap orang dewasa
Akhir masa remaja ditandai dengan masa

adolesen, namun demikian ada juga yang 
memasukkan nama adolesen ini kepada dewasa. 
Pada masa adolesen, seseorang mulai menginjak
dewasa memiliki sikap yang pada umumnya
adalah sebagai berikut:

1. Menemukan pribadinya
2. Menentukan cita-citanya
3. Menggariskan jalan hidupnya
4. Bertanggung jawab
5. Menghimpun norma-norma sendiri



yang dimaksud mulai dapat menemukan pribadinya adalah
bahwa seseorang mulai menyadari kemampuannya, menyadari
kelebihan dan kekurangan nya sendiri, mulai dapat
menempatkan diri di tengah masyarakat dengan jalan
menyesuaikan diri dengan masyarakat tetapi ia tidak tenggelam
di dalam masyarakat. Ia mulai dapat menggunakan haknya dan
mulai pula mengerti kewajibannya sebagai anggota
masyarakat, demi perkembangan kemajuan dan pertumbuhan
masyarakatnya. Ia telah mulai ikut aktif dak kreatif dalam
kehidupan masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa
ia mulai dapat membawakan dirinya masuk kedalam
masyarakat.



 Yang dimaksud dengan mulai dapat menetukan cita-citanya, 
ialah bahwa sebagai kelanjutan dari pemahamannya dalam
menyadari kemampuan dan kelebihan-kelebihanya itu, 
sebagai himpunan kekuatan-kekuatan yang dipergunakan
untuk sarana bagi kehidupan selanjutnya. Dengan sarana itu
ia tidak akan kehilangan haknya untuk ikut serta bersama-
sama dengan anggota masyarakat mengelola isi alam raya
ini untuk kehidupannya. Dengan kemampuan dan kelebihan
yang dimiliki dan disadarinya itu dicarikan bentuknya yang 
tertinggi yang seimbang dengan daya juangnya, sebagai
pedoman hidupnya, dan ini lah cita-cita itu . Ia harus yakin
bahwa ia akan dapat mencapainya, dan mengetahui cara-
cara mencapainya.



Yang dimaksud dengan mulai dapat menggariskan
jalan hidupnya ialah bahwa jalan yang akan dilalui
di dalam perjuangannya mencapai cita-citanya itu. 
Penemuan jalan ini bersama-sama dengan
terbentuknya cita-cita itu. Kesetian untuk
melewati jalan yang harus ditentukan sendiri itu
akan merupakan jaminan keselamatan seseorang
didalam perjuangan untuk mencapai cita-cita yang 
telah ditentukannya sendiri. Ia harus yakin bahwa
cita-citanya akan tercapai bila jalan itu dilalui
dengan kesetian.



Maksudnya ialah, bahwa seseorang telah mengerti
tentang perbedaan antara yang benar dan yang 
salah, yang dibolehkan dan dilarang , dan ia sadar
bahwa ia harus menjauhi segala yang bersifat
negatif dan mencoba membina diri untuk selalu
melakukan hal-hal yang positif. Bila suatu ketika
ia berbuat salah serta ia menyadari kesalahannya
itu, maka ia harus secepatnya berhenti dari
kesalahannya itu, dan segara kembali kejalan yang 
semestinya.



Maksudnya ialah, bahwa ia telah mulai
dapat menentukan sendiri hal-hal yang 
berguna dan menunjang usahanya untuk
mencapai cita-citanya, sejauh norma-norma
itu tidak bertentang dengan apa yang 
menjadi tuntunan masyarakat , bangsa
negara, dan kemanusiaan pada umumnya. 
Norma-norma atau nilai-nilai itu dihimpun
nya menjadi satu dan dijadikan bekal, 
sarana, atau senjata untuk melindungi
dirinya demi keselamatannya selama
berusaha untuk mencapai cita-citanya.



 Sikap tersebut diatas merupakan sikap yang mengawali masa dewasa . 
Dalam perkembangan selanjutnya pada masa dewasa seseorang telah
menunjukan kematangan jasmani dan rohaninya, sudah memiliki
keyakinan dan pendirian yang tetap, perasaan sosialnya sudah
berkembang , tanggung jawab individu , sosial dan susila sudh mulai
tampak , dan ia sudah mulai mampu berdiri sendiri.

 Gambaran psikis pada masa dewasa seperti diatas, akan terlihat pada
kestabilan seseorang didalam menentukan pandangan hidup atau agama 
yang harus dianutnya berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang 
dianggap benar dan diperlukan dalam hidupnya. Hal ini mengandung
pengertian bahwa apa yang dilakukan seseorang, dan paham keagamaan
yang dianutnya, akan dipegang teguh dan diwujudkannya lewat tingkah
laku keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh
tanggung jawab.



 Tingkah laku keagamaan seseorang pada masa ini o berdasarkan tanggung

jawab keagamaan yang ia pegangi, ia yakini secara mendalam, dan ia

pahami sebagai jalan hidup. Hal itu sebagai akibat dari adanya kestabilan

dalam pandangan hidup keagamaan, selanjutnya akan menimbulkan

kestabilan dalam tingkah laku keagamaannya; dimana segala perbuatan dan

tingkah laku keagamaannya senantiasa dipertimbangkan masak-masak, 

dengan penuh tanggung jawab, bukan atas dasar meniru dan bukan pula 

sekedar ikut-ikut saja. 

 Dengan demikian, orang dewasa sebenarnya mempunyai tanggung jawab

yang besar mengenai apa yang harus dianut dan apa yang dikerjakannya. 

Tanggung jawab itu bisa meliputi tanggung jawab secara individu, sosial, 

maupun secara susila dan agama.



 Kemantapan jiwa orang dewasa setidaknya memberikan
gambaran mengenai bagaimana sikap dan tingkah laku
keagamaan pada orang dewasa. Atas dasar ini seringkali
sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang di usia dewasa
sulit untuk diubah, kalaupun terjadi perubahan, maka
sesungguhnya itu berkat dari pertimbangan yang sangat
matang dan sungguh-sungguh.

 Tingkah laku keagamaan orang dewasa memiliki perspektif
yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain
itu, tingkah laku umum nya juga dilandasi oleh pendalaman
pengertian dan keluasan pemahaman tentang ajaran agama 
yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah
merupakan bagian dari komitmen hidupnya dan bukan
sekedar ikut-ikutan.



 Gambaran dan cerminan tingkah laku keagamaan orang
dewasa dapat dilihat dari sikap keagamaannya yang 
memiliki ciri-ciri :

1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan
pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikut saja

2. Bersipat cenderung realis sehingga norma-norma agama 
lebih banyak diaplikan dalam sikap dan tingkah laku.

3. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, 
berusaha untuk mempelajari dan pemahaman keagamaan.

4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan
dan tanggung jawab sendiri hingga sikap keberagamaan
merupakan realisasi diri dari dan sikap hidupnya.

5. Bersikap yang lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas



6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga
pemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, 
dan pertimbangan hati nurani.

7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe
kepribadian masing-masing, sehingga terikat adanya pengaruh
kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran
agama yang diyakininya.

8. Terlihat hubungan antara sikap keagamaan dengan kehidupan sosial, 
sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial
kegamaaan sudah berkembang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tingkah laku keagamaan
pada orang dewasa umumnya didasarkan atas rasa tanggung jawab, 
kemandirian, sesuai hati nurani, serta atas pertimbangan pemikiran
yang matang, dan bukan sekedar ikut-ikutan belaka.




