
 

 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2018, Bilangan Research Center (Irawan, et al. 2018, 2) 

mengadakan penelitian mengenai dinamika spiritualitas generasi muda Kristen di 

Indonesia. Dalam laporan proses dan hasil penelitian yang dibukukan, BRC 

memulai paragraf pertama dengan menjelaskan tentang dinamika spiritualitas 

generasi muda Kristen di Amerika selama dua dekade:  

Pada tahun 1994, Bryan Myers secara sangat meyakinkan menulis bahwa 85% 

semua orang Amerika yang telah memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, 

mengambil keputusan tersebut saat usia mereka ada di dalam rentang usia antara 4 hingga 

14 tahun. Kira-kira 17 tahun kemudian, David Kinnaman (2011) dari Barna Group, 

mengungkapkan data baru spiritualitas generasi muda di Amerika Serikat, di mana 7 dari 

setiap 10 orang generasi muda (anak remaja) yang rajin beribadah di gereja meninggalkan 

gereja pada saat mereka menginjak jendela usia antara 18 hingga 30 tahun.  

Data dari rentang waktu yang berbeda ini mengungkapkan terjadinya tren eksodus 

generasi muda Amerika meninggalkan iman. Terjadi pergeseran besar dalam peta 

spiritualitas generasi muda di Amerika Serikat.  

Bilangan Research Center (BRC) kemudian bercermin dari tren eksodus yang 

terjadi di Amerika dan mengajukan pertanyaan untuk konteks Indonesia:  

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Bagaimana kondisi spiritualitas generasi 

muda Kristen di Indonesia? Apakah eksodus besar-besaran generasi muda meninggalkan 

ibadah di gereja seperti yang terjadi di Amerika Serikat juga terjadi di Indonesia?  

Penelitian oleh BRC (2018, 49) mengenai dinamika spiritualitas generasi 

muda Kristen di Indonesia dilakukan terhadap responden generasi muda Kristen 

(berusia 15-25 tahun) sejumlah 4.095 orang tersebar di 42 kota dan kabupaten di 

seluruh Indonesia. Dari data yang dikumpulkan dan dianalisa, ditemukan bahwa 

“sekitar 80-90% persen remaja yang di masa lalu rajin dan aktif mengikuti ibadah 

kaum muda/remaja dan sekolah  minggu di gereja mulai mengambil keputusan 



 

 

 

untuk meninggalkan gereja, dimulai sekitar usia 15 tahun.” Meskipun demikian, 

BRC menegaskan “penelitian ini belum dapat memberikan validasi akan adanya 

gelombang eksodus yang besar-besaran dari generasi muda meninggalkan gereja di 

Indonesia.” 

Hasil penelitian ini perlu menjadi tanda pengingat untuk membangunkan 

kewaspadaan para pendidik generasi muda Indonesia (di keluarga, gereja, sekolah). 

BRC (2018, 50) mengingatkan untuk mengantisipasi potensi eksodus di masa 

mendatang:  

Namun demikian, jika pun hal gelombang eksodus generasi muda meninggalkan 

gereja belum terjadi di Indonesia, hasil temuan penelitian ini berfungsi sebagai tanda 

peringatan (alarm) akan potensi terjadinya eksodus generasi muda dari gereja di 

Indonesia. 

Di balik tren eksodus yang semakin marak terjadi, penelitian-penelitian dan 

literatur Kristen kontemporer membaca adanya tren budaya dan spiritualitas sekuler 

yang mengancam pertumbuhan iman generasi muda. Generasi muda sedang 

menghadapi arus deformasi iman dari tantangan budaya dan spiritualitas sekuler..  

Pada dasarnya budaya turut serta memformasi spiritualitas manusia 

(Vanhoozer 2007, 17). Taylor dalam bukunya “A Secular Age” (2007) menjelaskan 

bahwa pengaruh budaya otentisitas yang dimuluskan oleh kemajuan teknologi 

memformasi manusia menjadi “buffered self” yang kemudian “disenchanted.” 

“Buffered self” adalah diri yang berpusat pada pikiran sendiri, merasa tidak 

memerlukan hal yang bersifat transenden, dirinya adalah penguasa makna bagi 

dirinya sendiri. Sebagai konsekuensi logis, diri yang demikian akan mengalami 

“disenchanted” di mana diri semakin tidak mampu terpesona dan berkomitmen 

pada yang ilahi. Charles menyimpulkan bahwa di masa ini, orang jauh lebih muda 

untuk tidak mempercayai Allah daripada mempercayainya.  



 

 

 

Dari penelitian yang terpisah, ditemukan spiritualitas sekuler yang sangat 

selaras dengan jiwa sekularisme “disenchanted” dan “buffered self.” “The Nones” 

adalah orang-orang yang “alih-alih menolak gagasan tentang Tuhan,  generasi ini 

justru mengabaikannya; mereka bukan memikirkan agama dan menolaknya, 

malahan mereka tidak memikirkannya sama sekali” (Emery 2017, 20). Jika “The 

Nones” tidak memikirkan sama sekali gagasan tentang Tuhan, generasi “MTD” 

(Moralistic Therapeutic Deism) justru memeluk gagasan tentang Tuhan namun 

tidak untuk menyembahNya, keberadaan “tuhan” digunakan untuk menghadirkan 

rasa nyaman, meningkatkan harga diri, membantu menyelesaikan masalah, dan 

melumasi hubungan interpersonal dengan mendorong orang untuk berbuat baik, 

namun menjaga jarak dengan Tuhan (Dean 2010, 29).  

Ada kebenaran sangat penting yang ditemukan Dean (2010, 10) bahwa 

remaja Amerika terpengaruh MTD bukan karena mereka telah salah mengerti apa 

yang gereja ajarkan kepada mereka, tetapi justru karena itulah yang diajarkan gereja 

kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa pengajar Kristen cenderung 

mengkhotbahkan dan mengajarkan sebuah agama yang ‘manis,’ tetapi tidak 

transformatif. Belum ada penelitian mengenai pengaruh MTD di Asia, khususnya 

di Indonesia. Penelitian pengaruh MTD dalam spiritualitas remaja di Indonesia 

akan berguna untuk memeriksa konten pengajaran yang diberikan apakah sekedar 

‘manis’ atau bersifat transformatif.  

Sejalan dengan penelitian Dean, Lakies (2013, 18) dalam penelitiannya 

terhadap relasi milenial dan gereja, menemukan kesimpulan yang sama, yaitu 

bahwa masalahnya bukan terletak pada milenial tetapi pada gereja itu sendiri. 

Penelitian Lakies menemukan bahwa gereja jatuh ke dalam tindakan 



 

 

 

mempromosikan pemenuhan kebutuhan psikologis dan penyembuhan masa kini 

sebagai misi utamanya demi membuat dirinya relevan.  

 Selaras dengan Dean dan Lakies, Roots (2017, 9) menjelaskan andil gereja 

dalam terbentuknya spiritualitas sekuler pada generasi muda. Ia memaparkan 

bahwa gereja cenderung membawa budaya represif. Ia melanjutkan bahwa formasi 

kita sering membosankan karena tidak memiliki koneksi dengan pengalaman hidup 

kita yang terdalam. 

Senada dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian Grup Barna 

menemukan bahwa jutaan orang muda Kristen “menggambarkan kekristenan 

sebagai munafik, menghakimi, terlalu politis, dan tidak berhubungan dengan 

kenyataan” (Kinnaman and Hawkins 2011, 20). Deskripsi ini diperoleh dari ratusan 

ribu wawancara yang dilakukan selama rentang dua puluh tujuh tahun untuk  

memahami dinamika pembentukan iman generasi muda.  

Di Indonesia, Bilangan Research Center (2018, 50) dalam penelitiannya 

menemukan tiga alasan utama yang menjadi alasan tidak lagi ke gereja bagi 

generasi muda yang tadinya rajin dan aktif ibadah kaum muda setiap minggu. 

Alasan-alasan utama itu adalah: kesibukan sekolah (21,4%); program ibadah kaum 

muda tidak menarik/ tidak berguna/ tidak relevan (13,9%); tidak memiliki teman-

teman sejati di gereja (11,2%). Berdasarkan data ini, penelitian ini juga 

mengungkapkan resiko yang ditimbulkan oleh kondisi ini: 

Dengan hanya 11,2 % dari responden yang memiliki teman-teman sejati gereja, 

akan menyebabkan terjadinya tingkat “resiko” (liability) sekitar 72,3%, yaitu generasi 

muda Kristen yang sangat besar kemungkinannya untuk tidak terlibat dalam 

memberitakan Injil, mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, menemukan tujuan 

hidupnya dalam Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan dan bahkan mungkin kurang 

berpengharapan dan bergairah dalam hidup, karena mereka tidak memiliki komunitas 

yang kuat (teman-teman yang sejati) di gereja. Pada akhirnya, jika ini terjadi, maka tidak 

dapat dihindari lagi akan terjadi eksodus besar-besaran dari generasi muda meninggalkan 

gereja. 



 

 

 

 Penelitian Kinnaman (2011, 21) yang menyelidiki alasan generasi muda 

Kristen meninggalkan gereja dapat memberikan petunjuk penting pada para 

pendidik Kristen dalam melayani generasi muda. Kinnaman menyimpulkan bahwa 

masalah spiritualitas pada generasi muda pada intinya, adalah masalah formasi 

iman, masalah pemuridan. Ia menjelaskan bahwa gereja tidak cukup 

mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengikuti Kristus dengan setia dalam 

budaya yang berubah dengan cepat. Gereja, keluarga, dan sekolah Kristen perlu 

kembali pada formasi spiritualitas yang alkitabiah dan secara unik transformasional 

untuk melayani generasi muda di abad 21.  

Selain tantangan budaya dan spiritualitas sekuler, generasi muda juga 

menghadapi tantangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu krisis identitas 

(Shults and Sandage 2006, 177) dan tahapan pencarian dan integrasi iman 

(Westerhoff III 1976; J. Fowler 1981). Kinnaman (2011, 12) menekankan bahwa 

usia remaja hingga dewasa pada dasarnya merupakan tahapan untuk 

mempersiapkan diri mewujudkan iman dalam tindakan dan memutuskan iman yang 

akan dihidupi.  

Dengan keunikan perkembangan yang demikian, generasi muda, khususnya 

remaja, membutuhkan pendekatan formasi spiritualitas yang sangat berbeda dari 

tahapan usia anak-anak. Formasi spiritualitas yang kontekstual menjadi sangat 

krusial karena ada proses penting yang terjadi dalam masa perkembangan remaja 

dari anak-anak menuju masa dewasa.  

Teori-teori perkembangan dapat membantu dalam mengungkapkan proses 

penting yang terjadi di balik perkembangan seorang remaja, termasuk 

perkembangan iman.  Dalam perkembangan remaja, ahli-ahli menemukan bahwa 



 

 

 

eksplorasi dan relasi sangat menentukan apakah terjadi pertumbuhan atau stagnasi. 

Steinberg (2008, 29) menjelaskan bahwa remaja mengembangkan kebutuhan akan 

mentor orang dewasa yang bukan merupakan orang tua untuk menolong mereka 

dalam formasi identitas dan iman, orang tua adalah mentor yang baik untuk anak-

anak, tetapi selama remaja memasuki sekolah menengah atas mereka 

mengembangkan kebutuhan yang lebih besar untuk mentor non-orangtua.  

Jadi, hubungan dengan guru sebagai figur relasi di luar keluarga sangatlah 

strategis untuk memberikan formasi atau pembentukan yang positif dalam diri 

remaja. Berbeda dengan sesama teman, guru merupakan figur orang dewasa yang 

memiliki pengalaman dan kematangan lebih dibandingkan teman-temannya.  

Dalam segi waktu, remaja menghabiskan sekitar 35% dari masa bangunnya 

sehari-hari bersama dengan para guru di sekolah. Armstrong menegaskan bahwa 

satu-satunya tempat di mana pendidik dapat memiliki dampak tinggi pada 

perkembangan remaja adalah sekolah (Armstrong 2016, 27). Dan di sekolah, figur 

orang dewasa yang memiliki relasi paling intens dengan siswa adalah guru. Guru 

memiliki kesempatan yang sangat besar dan potensi pengaruh yang dalam untuk 

formasi spiritualitas remaja. Tiga pilar pendidikan – keluarga, gereja, dan sekolah 

– perlu intens menjalankan misi formasi spiritualitas pada remaja. Namun secara 

khusus, di tahapan usia dengan kebutuhan yang sangat unik ini, peran guru Kristen 

sangat dibutuhkan untuk menolong remaja bertumbuh di tahapan usia yang sangat 

kritis namun penuh krisis.  

Ironisnya, beberapa penelitian mengungkapkan adanya defisiensi peran 

guru dalam mendukung perkembangan iman remaja dalam masa krusial di hidup 

mereka. Mayoritas remaja tidak mengalami relasi dan keterikatan yang paling 



 

 

 

mereka butuhkan dari mentor dewasa, seperti orang tua, pendeta, guru, dsbnya. 

Smith (2005, 262) melakukan proyek penelitian yang komprehensif tentang iman 

remaja Amerika dan menemukan hal berikut: “Sangat banyak jemaat agama dan 

komunitas iman di Amerika Serikat mengalami kegagalan yang buruk dalam 

melibatkan agama dan mendidik kaum muda mereka.” Ada juga kekhawatiran 

dalam komunitas Afrika Selatan mengenai efektivitas pendidikan agama dalam 

membantu anak-anak dan remaja mengaktualisasikan iman mereka dalam 

kehidupan sehari-hari mereka (Venter & Van der Merwe 2005, 114). 

Pada masa di mana remaja Kristen sangat membutuhkan pendampingan 

untuk formasi identitas dan iman, orang tua dan guru justru sangat kebingungan 

menghadapi ekspresi mereka. Hal ini kemudian melahirkan kepemimpinan yang 

bukannya bersifat transformatif, melainkan hanya bersifat informatif, intimidatif 

atau bahkan represif.  

Penelitian dan kajian teoritas dari Barat memperlihatkan urgensi sekaligus 

defisiensi peran guru yang transformasional dalam formasi spiritualitas remaja. 

Untuk konteks Indonesia, bagaimana sebenarnya dengan gambaran dinamika 

spiritualitas generasi muda Kristen Indonesia? Bagaimana peran kepemimpinan 

transformational guru dalam hidup generasi muda Kristen Indonesia? 

Hasil penelitian dari Bilangan Research (2018, 108) mengungkapkan 

rendahnya pengaruh guru agama dalam formasi spiritualitas generasi muda:  

Bagi responden yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi, pengaruh guru 

agama hanya 1,5%. Pengaruh persentase guru biasa juga sama kecilnya. Pengaruh ini 

tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan pengaruh orang tua di angka 70% dan 

pendeta pada 12,6%. Urutan prioritas pengaruh ini tidak sepenuhnya negatif. Hal yang 

baik jika orang tua dan pendeta memiliki pengaruh yang besar. Akan tetapi yang 

memprihatinkan adalah ketika guru di sekolah tidak memberikan pengaruh, padahal dari 

segi waktu, guru-lah yang memiliki peluang paling besar.  



 

 

 

Berkaitan dengan peran guru sekolah yang berkaitan langsung dengan 

pertumbuhan rohani siswa/mahasiswa, ditemukan bahwa “variabel pengalaman 

memiliki guru yang memberi rasa aman dan perhatian ini berada dalam peringkat 

paling rendah. Di samping itu, masih ada sepertiga responden yang tidak 

mengalami guru yang siap menolong ketika mereka mengalami masalah besar 

dalam kehidupan.”  

Penelitian dari BRC juga menemukan bahwa mayoritas mentor dewasa 

bukanlah orang yang mereka cari dalam menghadapi krisis kehidupan:  

Bisa dibayangkan dengan kesibukan sekolah dan besarnya tantangan serta 

minimnya teman sejati di gereja, pemikiran untuk bunuh diri menjadi sangat rentan bagi 

generasi muda. Generasi muda lebih memilih untuk menceritakan masalah kepada teman 

dan sahabat yang belum tentu mendukung pertumbuhan imannya. Alangkah baiknya, jika 

orangtua adalah orang pertama yang dicari oleh siswa, akan tetapi jikalau tidak ada, guru 

sekolah seharusnya menjadi orang yang dipercaya untuk menolong dan melindungi 

mereka. 

Faktor kesibukan di sekolah adalah faktor nomor satu yang menjadi alasan remaja 

meninggalkan gereja. Di dalam kegiatan yang paling menguras waktu, mental, dan 

bahkan kerohanian ini, remaja ternyata tidak sepenuhnya mengalami kualitas 

hubungan yang transformasional dan relasional dengan guru.  

Dalam kondisi di mana sebagian besar generasi muda cenderung tidak tertarik 

dengan gereja, Bilangan Research Center mengungkapkan bahwa ada harapan yang 

ditujukan pada pelayanan sekolah/universitas dalam formasi iman generasi muda. 

Sekolah Kristen tidaklah cukup menjadi institusi yang sekedar mentransmisi 

seperangkat rumusan kepercayaan dan wawasan Kristen. Sekolah Kristen melalui 

guru Kristen yang berinteraksi langsung dengan murid harus membangun relasi dan 

pengajaran yang berdaya (trans)formasi spiritualitas yang alkitabiah.  



 

 

 

SMP/SMA XYZ merupakan sekolah Kristen yang memiliki memiliki 

seperangkat visi, misi, dan wawasan Kristen yang alkitabiah. Formasi spiritualitas 

merupakan tujuan utama pendidikan dalam rancangan kurikulum SMP/SMA XYZ.  

Visi SMP/SMA XYZ adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan 

karakter ilahi. Misinya adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif di 

dalam pemulihan yang menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan 

holistis.  

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, SMP/SMA XYZ menetapkan Profil 

Guru sebagai berikut:  

1. Bersemangat untuk Yesus Kristus dan menunjukkan sikap seperti Kristus 

terhadap semua orang. 

2. Membaca dan merenungkan Firman Tuhan, menerapkan dan menghidupi 

imannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Memahami Kisah Allah seperti yang diajarkan dalam Alkitab, dan 

bagaimana Kisah Allah bekerja di dalam dunia dan mampu mengajarkan 

Firman Tuhan dengan penuh gairah.  

4. Selaras dengan Pernyataan Iman Sekolah XYZ. 

5. Menghadapi masalah dengan keadilan, kasih karunia, dan pemahaman 

Kristen yang Alkitabiah. 

6. Menjalankan misi sekolah dan membimbing siswa untuk memenuhi visi dan 

misi sekolah serta profil lulusan. 

7. Melihat siswa sebagai gambar Allah yang memiliki kemampuan untuk 

memberikan yang terbaik. 



 

 

 

8. Melatih keahlian sebagai guru Kristen dengan integritas dan efektifitas, 

inovatif, kreatif, berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan 

karunia pada diri siswa yang telah dianugerahkan Tuhan. 

9. Menguasai bidang studi studi dan sanggup menghubungkan kebenaran 

Alkitab dengan bidang studi.  

10. Mampu mengidentifikasi gaya belajar siswa yang berbeda dan membuat 

kegiatan belajar yang cocok untuk memenuhi kebutuhan siswa.  

11. Memiliki kepekaan terhadap budaya saat ini, menantang para siswa dan 

membantu mereka mengembangkan budaya alternatif berdasarkan 

perspektif Kristen melalui pengalaman belajar.  

12. Mendorong rasa kagum dan antusiasme dan mendorong kenikmatan belajar 

dalam pengajarannya. 

13. Menumbuhkan komunitas belajar shalom di kelasnya. 

14. Memahami dan menerapkan penilaian yang efektif untuk meningkatkan 

pembelajaran, menggunakan evaluasi berdasarkan pada anugerah, berkat 

dan keadilan dan memiliki catatan yang akurat. 

15. Berkolaborasi dengan rekan-rekannya untuk menciptakan komunitas 

belajar yang efektif. 

16. Mengembangkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup dalam 

mengejar kebenaran. 

17. Menolong siswa untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan 

menggunakan bakat mereka sebagai tanggapan terhadap panggilan mereka. 

18. Memperhatikan kesejahteraan siswa secara holistik dan aktif membimbing 

dan memuridkan siswa untuk menjadi murid Kristus. 



 

 

 

19. Mengakui orang tua sebagai pendidik utama dalam kehidupan siswa. 

20. Mempertahankan gaya hidup yang seimbang, dan menganggap tubuhnya 

sebagai bait suci Allah. Berpakaian profesional dan sesuai dengan harapan 

sekolah. 

21. Mendorong siswa untuk sadar dan menanggapi kebutuhan masyarakat luas 

dan melayani masyarakat. 

22. Memenuhi tanggung jawab administratifnya secara memadai dan tepat 

waktu. Berpartisipasi aktif dalam rapat fakultas, berkolaborasi dalam 

perencanaan dan implementasi. 

23. Terlibat dalam pengembangan diri dan studi lebih lanjut. Memiliki rencana 

untuk meningkatkan kualifikasi dan secara aktif tumbuh dalam pemahaman 

Alkitab tentang Pendidikan. 

24. Membagikan keahlian mereka di luar komunitas sekolah dan masyarakat 

dengan sukarela. 

25. Dengan penuh semangat menerima tantangan, menanggapi panggilan Allah 

dan bersedia untuk mengejar kemajuan. 

SMP/SMA XYZ memiliki visi, misi, kurikulum yang berpusat pada Kristus 

yang bertujuan mengtransformasi kehidupan siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

guru merupakan ujung tombak dalam menggerakkan perangkat visi, misi, dan 

kurikulum. Profil Guru SMP/SMA XYZ mengungkapkan kualitas pribadi, peran, 

dan karakteristik kerja yang dibutuhkan dalam mengerjakan transformasi dalam 

hidup siswa.  

SMP/SMA XYZ akan  memasuki usia ke-25 tahun pada tahun 2020. Namun 

selama kurun waktu 25 tahun, SMP/SMA XYZ belum pernah melakukan asesmen 



 

 

 

terhadap pengalaman formasi spiritualitas siswa remaja dan peran kepimpinan guru 

dalam formasi spiritualitas siswa, apakah bersifat transformasional, atau hanya 

sekedar represif atau transmisif. Selama kurun waktu itu juga, asesmen terhadap 

pengalaman spiritualitas dan peran guru dilakukan sebatas secara anekdotal, 

bercerita secara sporadis tentang kehidupan yang dilihat berubah atau belum 

berubah.  

Marrah (2012/2013, 25) menegaskan bahwa “sementara bukti anekdotal 

bisa bernilai, namun bukti tersebut jarang mengungkapkan hubungan yang kuat 

antara sebab dan akibat, bukti anekdotal tidak dapat menginformasi para pemimpin 

sekolah Kristen tentang apa aspek kehidupan sekolah yang efektif atau yang tidak 

efektif dalam pembentukan spiritual siswa.” Informasi anekdotal yang sporadis 

tidak akan mencukupi untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai 

efektivitas kepemimpinan guru yang telah berjalan selama ini dalam formasi 

spiritualitas siswa. SMP/SMA XYZ membutuhkan asesmen yang terukur terhadap 

efektivitas peran kepemimpinan guru terhadap formasi spiritualitas siswa. Di 

tengah situasi yang genting yang diwarnai dengan tren eksodus dan deformasi iman, 

SMP/SMA XYZ perlu mencermati kualitas kepemimpinan guru dalam formasi 

spiritualitas siswa. 

Oleh karena itu, dengan melihat sentralitas dan urgensi misi formasi 

spiritualitas yang alkitabiah dan kontekstual dalam kehidupan remaja, dan dengan 

melihat kebutuhan besar SMP/SMA XYZ untuk melakukan asesmen terhadap misi 

formasi spiritualitas yang telah dijalankannya selama 25 tahun, maka akan 

dilakukan penelitian kualitatif untuk meneliti pengalaman spiritualitas siswa 

SMP/SMA XYZ dan peran kepemimpinan transformasional guru dalam formasi 



 

 

 

spiritualitas siswa. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian di 

dalam tesis ini yang berjudul “Peran Kepemimpinan Transformasional Guru dalam 

Formasi Spiritualitas Siswa SMP/SMA XYZ Tangerang.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut: 

1) Siswa SMP/SMA XYZ berada dalam potensi tren eksodus yang 

dilatarbelakangi oleh tantangan eksternal budaya dan spiritualitas sekuler 

dan tantangan internal krisis iman dan identitas.  

2) Kepemimpinan transformasional guru diharapkan dapat berperan strategis 

dalam formasi spiritualitas siswa SMP/SMA XYZ di tengah-tengah potensi 

tren eksodus iman.  

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi 

lingkup penelitian sebagai berikut:  

1) Penelitian ini meneliti siswa SMP/SMA kelas 7-12. 

2) Penelitian dilakukan kepada siswa SMP/SMA yang menyatakan telah 

percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan menyatakan 

bahwa pertobatan dan pertumbuhan imannya dipengaruhi mayoritas oleh 

kepemimpinan guru yang transformasional.  

1.4 Rumusan Masalah 

Agar lebih terarah dan dapat menganalisis dengan tajam, maka penulis 

memberi batasan dengan merumuskan penelitian ini ke dalam beberapa pertanyaan: 

1) Bagaimana pengalaman formasi spiritualitas siswa SMP/SMA XYZ? 



 

 

 

2) Bagaimana peran kepemimpinan transformasional guru dalam formasi 

spiritualitas siswa SMP/SMA XYZ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka penulis 

secara umum melakukan penelitian yang bertujuan:  

1) Untuk mengetahui realitas formasi spiritualitas siswa SMP/SMA XYZ 

dalam pertobatan dan pertumbuhan spiritualitas SMP/SMA XYZ. 

2) Untuk mengetahui sikap-sikap tertentu yang berperan dalam kepemimpinan 

transformasional guru dalam formasi spiritualitas siswa. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teori atau 

pun praktis, khususnya dalam dunia pendidikan Kristen, dalam mengembangkan 

mengembangkan pendekatan dan program yang mendorong formasi spiritualitas 

siswa melalui kepemimpinan transformasional guru. Semoga penelitian ini juga 

dapat menjadi acuan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, secara khusus 

yang berhubungan dengan peran kepemimpinan transformasional guru, dan formasi 

spiritualitas remaja. 

Manfaat penelitian ini bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Kristen, 

1) Memberikan rekomendasi bagi pimpinan sekolah dan para guru dalam 

mengembangkan pendekatan formasi spiritualitas yang alkitabiah 

kontekstual bagi siswa SMP/SMA XYZ melalui peran kepemimpinan 

transformasional guru.  



 

 

 

2) Memberikan rekomendasi bagi para guru tentang peran kepemimpinan 

transformasional dari guru yang efektif dalam mendukung formasi 

spiritualitas siswa.  

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tesis ini akan terdiri dari 6 bab, yang akan membahas 

tentang “Peran Kepemimpinan Transformasional Guru dalam Formasi Spiritualitas 

Siswa SMP/SMA XYZ Tangerang.”  

Dalam bab satu, peneliti memaparkan latar belakang masalah yang berkaitan 

dengan formasi spiritualitas remaja di dunia kekristenan secara umum dan 

SMP/SMA XYZ secara khusus. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Dalam bab dua, peneliti akan memaparkan mengenai landasan teori yang akan 

dikaitkan dengan hasil penelitian. Peneliti memaparkan tantangan yang dihadapi 

dalam formasi spiritualitas remaja, yaitu: budaya dan spiritualitas sekuler 

(tantangan eksternal); krisis identitas dan iman (tantangan internal). Selanjutnya, 

peneliti memaparkan beberapa penelitian yang mengarahkan pada pentingnya 

peran transformasional guru dalam formasi spiritualitas siswa. Kemudian, peneliti 

memaparkan tentang Teori Kepemimpinan Transformasional Bass & Avilio dan 

menjelaskan keterbatasannya sehingga diputuskan untuk memakai pendekatan 

kepemimpinan transformasional yang alkitabiah sebagai dasar bagi penelitian ini.  

Dalam bab tiga, peneliti akan memaparkan tentang Formasi Spiritualitas 

dan Kepemimpinan Transformasional Guru dari perspektif Kristen. Berkaitan 

dengan topik Formasi Spiritualitas, peneliti akan menguraikannya dengan 



 

 

 

memaparkan mengenai survei sejarah dan implementasinya dalam Sekolah Kristen. 

Berkaitan dengan topik Kepemimpinan Transformasional Guru, peneliti akan 

menguraikannya dari makna transformasi dari penggunaan kata “metamorpho” 

dalam Perjanjian Baru dan kemudian menyelidiki kepemimpinan transformasional 

Yesus sebagai model dan rasul Paulus dan Petrus sebagai pengikut Kristus 

sekaligus sebagai guru jemaat. Dari dasar teologis ini, kemudian ditelusuri 

aplikasinya dalam kepemimpinan transformasional guru Kristen.  

Bab keempat menguraikan metode penelitian kualitas dengan desain 

fenomenologis yang digunakan dalam di dalam penelitian ini, mulai dari 

pengumpulan data, pengolahan data yang hasilnya kemudian akan dianalisis. 

Bagian ini dimulai dengan rancangan penelitian, tempat, waktu, dan subyek 

penelitian. Di dalamnya juga dipaparkan tentang prosedur penelitian, kisi-kisi 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengukuran, dan teknik analisis 

data.  

Bab kelima berisi tentang hasil dan pembahasannya. Di dalam bagian ini 

dipaparkan tentang gambaran dari data penelitian dan juga hasil analisis dari narasi 

wawancara dan intervensi di lapangan yang berkaitan dengan landasan teori dan 

perspektif Kristen yang telah dikemukakan. Pembahasan tentang keterbatasan 

penelitian kemudian mengakhiri bagian ini.  

Bab keenam atau bab terakhir berisi tentang kesimpulan, implikasi, dan 

saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Bagian ini ditutup dengan saran bagi 

penelitian selanjutnya.   


