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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan rohani adalah salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian 

dalam sekolah Kristen (Birkholz 1997; Otto dan Harrington 2016; Sink, Cleveland, 

dan Stern 2007). Pertumbuhan rohani telah menjadi bagian dari misi dari sekolah-

sekolah Kristen untuk melatih generasi muda dalam menghadapi berbagai 

tantangan dengan benar sebagai seorang Kristen di masa mendatang (Horan 2017, 

56). Sekolah Kristen pada umumnya mengusahakan terjadinya pertumbuhan rohani 

pada murid dengan mengadakan berbagai kegiatan di sekolah, seperti: 

pembelajaran Pendidikan Agama Kristen, renungan pagi, kebaktian, retreat, 

rekoleksi, Pendalaman Alkitab, Kelompok Tumbuh Bersama, dan berbagai bentuk 

lainnya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, para guru di sekolah Kristen 

mengharapkan terjadi pertumbuhan rohani yang dinamis dalam diri setiap murid. 

Pertumbuhan rohani sering juga disebut sebagai pembentukan rohani, yang  

dipahami sebagai “proses yang digerakkan oleh Roh dalam membentuk dunia 

batiniah manusia menjadi keberadaan batiniah Kristus sendiri” (Willard 2011, 25). 

Proses ini bukan perubahan secara eksternal yang semakin mirip dengan Yesus 

(fisikal), melainkan perubahan yang mengarah kepada keserupaan dengan Kristus 

secara internal. Dengan kata lain, pertumbuhan rohani merupakan proses untuk 

menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam sifat dan karakter-Nya.  
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Pertumbuhan rohani menjadi penting untuk diperhatikan oleh sekolah 

Kristen mengingat hasil penelitian belakangan ini. Dalam buku You Lost me, David 

Kinnaman (sebagaimana dikutip Budijanto 2018a, 4) mengungkapkan bahwa 7 dari 

setiap 10 orang generasi muda (anak dan remaja) di Amerika Serikat, yang rajin 

beribadah gereja setiap hari minggu (baik sekolah Minggu atau ibadah 

remaja/pemuda) meninggalkan gereja pada saat mereka menginjak jendela usia 

antara 18 hingga 30 tahun. Sebuah penelitian tentang Dinamika Spiritualitas 

Generasi Muda Kristen di Indonesia (Budijanto 2018b), dengan 4095 sampel di 42 

kota dengan usia 15-25 tahun, menunjukkan bahwa 86.6 % generasi muda Kristen 

sudah pernah mengambil keputusan untuk secara pribadi menjadi pengikut Yesus. 

Dari jumlah ini, 50.2 % di antaranya mengambil keputusan untuk menjadi pengikut 

Tuhan Yesus atau dilahirkan kembali sebelum berusia  15 tahun. Hasil penelitian 

tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar generasi muda mengambil 

komitmen untuk menjadi pengikut Yesus atau dilahirkan kembali sebelum mereka 

menginjak usia 15 tahun. Hal ini seharusnya memberikan dorongan bagi gereja atau 

pun institusi Kristen, seperti sekolah Kristen untuk memberikan perhatian besar 

bagi pertumbuhan rohani generasi muda sebelum memasuki usia tersebut.  

Dalam penelitian Dinamika Spiritualitas Generasi Muda di Indonesia 

(2018b, 8), Budijanto juga menemukan bahwa guru belum menjadi salah satu faktor 

utama yang berperan membawa generasi muda menjadi orang Kristen yang 

sungguh-sungguh atau lahir baru. Dari 4095 sampel di seluruh Indonesia, 50,5 % 

menjawab ayah/ibu, 10,6 % menjawab pendeta, 2,1 % menjawab guru agama 

Kristen, dan  1,1 % menjawab salah satu guru di sekolah (bukan guru agama). Data 

ini menunjukkan bahwa baik guru agama dan guru Kristen lainnya belum berperan 
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banyak dalam menuntun para murid untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru 

Selamat. Hasil ini perlu diperhatikan oleh guru-guru Kristen karena dari segi waktu, 

guru memiliki waktu dan peluang yang besar untuk menuntun generasi muda 

menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. 

Birkholz (1997, 21-47) dan Horan (2017, 56-77) menunjukkan bahwa, guru 

memainkan peran penting dalam pertumbuhan rohani generasi muda di dalam 

sekolah Kristen. Birkholz (1997, 21-47) melakukan sebuah penelitian kualitatif 

untuk menemukan aspek-aspek apa dalam sebuah sekolah Kristen yang dianggap 

para murid menolong pembentukan rohani mereka. Salah satu tema yang muncul 

dalam temuannya adalah “impact of faculty.”  Birkholz (1997, 36) menyebutkan 

bahwa staf pengajar yang menjadi “panutan,” “konseling yang diterima atau 

dilakukan oleh staf pengajar,” dan “pemahaman staf tentang firman Tuhan dan 

kehidupan yang didemonstrasikan,” merupakan hal-hal yang memberikan dampak 

terhadap pembentukan rohani para murid. Penelitian Horan (2017, 21-47), tentang 

“Fostering Spiritual Formation of Millenials in Christiam School yang bermaksud 

mengungkapkan program apa dalam sekolah Kristen yang berdampak dalam 

mendukung pembentukan rohani murid. Salah satu pertanyaan yang diajukan 

adalah “bagaimana pendidik di sekolah kristen dapat menolong pembentukan 

rohani dari murid-murid milenial?” Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid 

merasakan dukungan untuk pembentukan rohani pada saat mereka memiliki 

pendidik yang “dewasa secara rohani,” memiliki “keterbukaan dan keotentikan,” 

menunjukkan “kehidupan doa yang aktif,” dan membangun hubungan personal 

sebagai  “panutan” dan “mentor” yang membimbing murid sebagaimana Yesus 

membimbing murid-muridnya (Horan 2017, 66). Jadi, dari kedua penelitian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa guru Kristen memiliki peran yang besar untuk 

mendukung pertumbuhan rohani murid di sekolah Kristen. 

 Seorang guru Kristen dipanggil untuk memimpin, menuntun dan 

mengarahkan para muridnya kepada kehidupan yang sesuai dengan panggilan Allah 

dalam hidup mereka. Saat menjelaskan tentang konsep guru sebagai gembala, 

Harro Van Brummelen (2009, 42) mengatakan:  

Allah memanggil para guru untuk membimbing murid mereka di jalan 

hikmat (Ams. 4:11). Kita adalah gembala: pencari jejak, mentor, pelatih, 

dan penasihat. Kita membimbing murid untuk mengembangkan karunia 

mereka agar dapat menerima panggilan hidup dengan cara yang lebih dalam 

dan lebih penuh. Kita membimbing mereka untuk menjadi murid yang 

kompeten, cerdas dan responsif. 

 

Guru Kristen bukan sekadar pengajar yang mengajar pengetahuan. Lebih dari itu, 

guru Kristen adalah seorang gembala, seorang mentor, dan seorang pemimpin. 

Guru Kristen dipanggil untuk menjadi pemimpin bagi para muridnya yang 

membimbing dan membentuk kehidupan para murid.  

 Dalam perspektif Kristen, guru Kristen dapat dilihat sebagai seorang 

pemimpin rohani. Seorang pemimpin rohani adalah seorang yang menggerakkan 

hidup orang-orang berdasarkan agenda Allah (Blackaby dan Blackaby 2005, 38). 

Para pemimpin rohani adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka harus 

mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka di hadapan Allah. Mereka tidak 

pernah puas hanya sekadar beregerak menuju ke arah yang Allah tunjukkan kepada 

mereka. Mereka ingin melihat Allah benar-benar mencapai tujuan-Nya melalui 

kepemimpinan mereka (Blackaby dan Blackaby 2005, 38). Jadi pemimpin rohani 

bukanlah pemimpin yang berfokus pada memuaskan tujuan dan ambisi dirinya, atau 

orang-orang yang ia pimpin, melainkan pada tujuan dan ambisi dari Allah yang 
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mereka layani.  Pemimpin rohani ini tidak terbatas pada pendeta atau pemimpin 

agama, tetapi kepada setiap orang Kristen yang mengejar kehendak Allah terjadi 

dalam segala bidang kehidupan (Blackaby dan Blackaby 2005, 38), termasuk para 

guru Kristen. 

Guru Kristen adalah pribadi yang telah lahir baru dalam Kristus. Guru 

Kristen bukanlah pribadi yang hanya mengenal Allah tetapi juga berpikir dan 

bertindak dalam ketaatan kepada Kristus. Khoe Yao Tung (2015, 95) mengatakan,  

Guru Kristen adalah rekan kerja Allah. Pelayanan ini merupakan jawaban 

atas respons manusia terhadap panggilan Allah dalam bidang pendidikan. 

Guru Kristen memegang otoritas tertinggi dalam kelas dan menjadi orang 

yang paling bertanggung jawab dalam mempersiapkan anak menghadapi 

kehidupan dunia dan kehidupan kekekalan . . . Guru Kristen memiliki tugas 

penatalayanan dalam panggilan hidupnya. Guru Kristen memiliki tugas 

membentuk life structure anak. Mereka terpanggil dalam amanat 

penginjilan, yaitu mengenalkan Allah Pencipta yang melalui Yesus Kristus 

menjadi sumber keselamatan, sumber hikmat dan pengetahuan.   

 

Guru Kristen adalah pribadi yang dipanggil Allah untuk memimpin para muridnya 

ke dalam agenda dan tujuan Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin 

rohani, Guru Kristen harus memberikan pengaruh kepada murid untuk 

menggerakkan hidup mereka ke dalam tujuan dan rencana Allah.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran 

kepemimpinan rohani guru Kristen adalah aspek yang penting dalam membimbing 

dan menuntun kehidupan para murid ke dalam agenda dan tujuan Allah. Sebagai 

pemimpin rohani, guru Kristen memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan 

memimpin para murid untuk mengenal Allah dan bertumbuh di dalam keserupaan 

dengan anak-Nya, Yesus Kristus, dan hidup dalam agenda dan tujuan Allah.  

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menyelidiki tentang bagaimana 

peran kepemimpinan rohani guru dalam mendukung pertumbuhan rohani murid di 
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sekolah. Penelitian akan mengambil studi evaluasi Program Shepherding di 

Sekolah Menengah Pertama Bintang Mulia, Bandung.  

Konteks SMP Bintang Mulia adalah sekolah Kristen dengan Visi: “Menjadi 

Lembaga Pendidikan Kristen unggulan yang mengutamakan Iman, Integritas dan 

Ilmu” dan Misi: “Memberikan pendidikan berlandasakan pandangan Kristiani yang 

bersifat Holistik, Integratif dan Transformatif” (Katalog Prospektus SMP Bintang 

Mulia). Identitas SMP Bintang Mulia adalah “sekolah yang berkomitmen untuk 

meraih tujuan utama dari pendidikan yaitu menghasilkan generasi penerus yang 

baik, terutama dalam menjawab panggilan Tuhan di dalam dunia ini” (Katalog 

Prospektus SMP Bintang Mulia). SMP Bintang Mulia juga merupakan sekolah 

yang sangat memperhatikan aspek kerohanian. Pernyataan sekolah tentang 

kerohanian adalah:  

Sekolah mempunyai kerinduan agar setiap siswa-siswi dapat mengenal dan 

percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara 

pribadi dan hidup takut akan Tuhan dala setiap langkah kehidupan mereka. 

Untuk mencapai tujuan tersebut sekolah Bintang Mulia memiliki program 

kerohanian yang meliputi: Saat teduh (devotion), kebaktian (chapel), 

Kelompok Pemahaman Alkitab (Bible Study & Care Group), Retreat, KKR, 

Bimbingan Rohani (Counseling) baik bagi siswa-siswi maupun guru 

(Katalog Prospektus SMP Bintang Mulia).  

 

Berbagai kegiatan dalam program kerohanian SMP Bintang Mulia 

dilakukan dengan berbagai interaksi antara guru dan murid. Para guru diberi 

kesempatan untuk memimpin di berbagai kegiatan kerohanian yang ada, dengan 

harapan berbagai kegiatan tersebut dapat mendukung pembentukan rohani para 

murid.  

Salah satu program lain yang unik dari SMP Bintang Mulia adalah Program 

Shepherding. Program ini adalah program yang dibentuk dengan menekankan 

peran guru bagaikan seorang gembala. Seorang guru Kristen yang diharapkan dapat 



 

7 

 

menyediakan kebutuhan murid, memimpin, menyediakan layanan konseling, 

memberitakan tentang Tuhan, melindungi, memotivasi dan menjadi teladan. Dalam 

teknis pelaksanaanya, murid-murid dibagi dalam beberapa kelompok, di mana 

seorang guru akan bertanggungjawab memperhatikan 12-13 murid selama 3 tahun 

masa belajar di SMP Bintang Mulia. Guru tersebut akan disebut sebagai Shepherd. 

Tugas shepherd adalah memperhatikan perkembangan murid selama di sekolah. 

Shepherd akan memantau perkembangan hasil belajar murid, membantu murid-

murid yang perlu mendapatkan tambahan pelajaran, memperhatikan perkembangan 

kerohanian murid, memimpin devosi setiap pagi, memimpin dan mendampingi 

kelompoknya dalam ibadah serta diskusi Pendalaman Alkitab (PA).  Shepherd juga 

bertugas dalam pelaporan hasil belajar murid ke orang tua, baik rapor bulanan atau 

pun semester, melakukan pemanggilan orang tua dalam kasus-kasus murid yang 

melakukan pelanggaran, dan memberikan bimbingan dan konseling terhadap murid 

yang membutuhkan. Shepherd akan berinteraksi dan membimbing murid yang 

sama dari kelas tujuh hingga selesai di kelas sembilan. Shepherd bertanggungjawab 

terhadap perkembangan murid-murid di dalam kelompoknya, baik secara 

akademis, sosial atau pun spiritual. 

Bagian kerohanian dari SMP Bintang Mulia melakukan survei kepada 

murid-murid kelas sembilan yang sudah mengalami program shepherding selama 

kurang lebih tiga tahun. Survei tersebut diisi oleh seluruh murid kelas sembilan 

yang berjumlah 69 orang. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

program shepherding dapat mendukung pertumbuhan rohani murid di SMP Bintang 

Mulia. Ada 5 pertanyaan yang diajukan dengan pilihan jawaban ‘Ya’ atau ‘Tidak’: 
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1. Apakah melalui program shepherding kamu semakin mengenal, percaya dan 

berkomitmen kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi 

anda? 

2. Apakah anda merasa semakin bertumbuh secara rohani melalui program 

shepherding? 

3. Apakah program shepherding mendorong anda untuk membaca dan 

mempelajari firman Tuhan secara rutin? 

4. Apakah anda semakin bergairah dalam menerapkan firman Tuhan dalam 

kehidupan anda secara pribadi melalui program shepherding? 

5. Apakah program shepherding menolong anda untuk mengenali dan 

menanggapi panggilan Tuhan secara spesifik dalam hidup anda? 

Dari hasil dari survei melalui pertanyaan di atas, sekolah memperoleh data 

sebagai berikut:  

1. Ada 94,2 % murid yang menyatakan program shepherding membantu mereka 

untuk mengenal, percaya dan berkomitmen kepada Yesus Kristus sebagai 

Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan 5,8 % mengatakan tidak. 

2. Ada 81.2 % murid yang menyatakan program shepherding membantu murid 

untuk semakin bertumbuh secara rohani, dan 18,8 % yang mengatakan tidak.  

3. Ada 68,1 % murid yang menyatakan program shepherding mendorong 

mereka untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan secara rutin, dan 31,9 

% mengatakan tidak.  

4. Ada 75,4 % murid yang menyatakan bahwa program shepherding menolong 

mereka semakin bergairah dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan 

mereka secara pribadi, dan 24,6 % mengatakan tidak.  
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5. Ada 82, 6% murid yang menjawab bahwa program shepherding menolong 

anda untuk mengenali dan menanggapi panggilan Tuhan secara spesifik 

dalam hidup mereka., dan 17,4 % mengatakan tidak. 

Berdasarkan hasil survey di atas, program shepherding dinilai cukup 

berhasil dalam mendukung pertumbuhan rohani murid. Namun, masih ada hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam program ini. Dari data di atas 

ditemukan bahwa ada 18, 8 % (pertanyaan nomor 2) murid yang mengatakan 

program shepherding tidak membantu mereka bertumbuh secara rohani, ada 31, 9 

% (pertayaan nomor 3) murid yang mengatakan program shepherding tidak 

mendorong mereka untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan secara rutin, 

dan 24,6 % (pertanyaan nomor 4) mengatakan bahwa program shepherding tidak 

membuat mereka semakin bergairah untuk menerapkan firman Tuhan dalam 

kehidupan mereka secara pribadi. Ini menunjukkan sekalipun program shepherding 

dinilai cukup berhasil, namun program ini belum maksimal dalam mendorong 

pertumbuhan rohani murid. 

Selain itu, survei yang dilakukan dengan pertanyaan tertutup tersebut tidak 

dapat menjelaskan bagaimana program tersebut secara jelas mendorong 

pertumbuhan rohani murid. Sekalipun 81, 2 % murid mengatakan program 

shepherding membantu mereka bertumbuh secara rohani, namun belum jelas 

pertumbuhan seperti apa yang mereka alami, dan bagaimana cara program 

shepherding mendorong pertumbuhan rohani tersebut. Shepherd yang berperan 

besar dalam memimpin dan membimbing murid selama kurang lebih tiga tahun 

juga tidak diselidiki perannya dalam mendorong pertumbuhan rohani murid melalui 

survei tersebut.  
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 Oleh karena itu, berdasarkan hasil di atas peneliti hendak melakukan 

evaluasi tentang bagaimana peran kepemimpinan rohani guru dalam mendukung 

pertumbuhan rohani murid di SMP Bintang Mulia melaui program shepherding.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pertumbuhan rohani murid di SMP Bintang Mulia?  

2. Bagaimanakah peran program shepherding dalam mendorong pertumbuhan 

rohani murid di SMP Bintang Mulia?  

3. Bagaimanakah kepemimpinan rohani guru dalam program shepherding 

berperan untuk mendukung pertumbuhan rohani murid di SMP Bintang 

Mulia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan rohani murid di  SMP Bintang Mulia  

2. Untuk mengetahui peran program shepherding  dalam mendukung 

pertumbuhan rohani murid. 

3. Untuk mengetahui peran kepemimpinan rohani guru dalam mendukung 

pertumbuhan rohani murid melalui program shepherding di SMP Bintang 

Mulia 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teori atau 

pun praktek, khususnya dalam dunia pendidikan Kristen, dalam mengembangkan 

bentuk-bentuk pembinaan kerohanian murid di sekolah-sekolah Kristen. Semoga 

penelitian ini juga dapat menjadi acuan referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya, secara khusus yang berhubungan dengan peran kepemimpinan rohani 

guru, dan pertumbuhan rohani murid di sekolah Kristen. 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sekolah di mana peneliti melakukan penelitian untuk: 

1. Memberikan rekomendasi bagi pimpinan sekolah dan para guru dalam 

memperhatikan pertumbuhan rohani murid. 

2. Memberikan rekomendasi bagi pemimpin sekolah dan para guru dalam 

mengembangkan program shepherding untuk mendukung pertumbuhan 

rohani murid. 

3. Memberikan rekomendasi bagi para guru tentang peran kepemimpinan 

rohani dari guru yang efektif dalam mendukung pertumbuhan rohani murid 

melalui program shepherding. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam bab satu peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  Dalam 

bab dua, peneliti memaparkan mengenai landasan teori yang akan dikaitkan dengan 

hasil penelitian. Peneliti akan memaparkan Teori Kepemimpinan Rohani Louis W. 

Fry dan Teori Perkembangan Iman dari James Fowler. Dalam bab tiga, peneliti akan 
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memaparkan tentang Kepemimpinan Rohani dan karakteristiknya dari perspektif 

Kristen. Peneliti menyelidiki kepemimpinan rohani Paulus berdasarkan 1 

Tesalonika 2:1-12. Setelah itu, peneliti akan memaparkan konsep pertumbuhan 

rohani dalam perspektif Kristen yang didasarkan pada 12 indikator spiritualitas 

yang sejati dari Jonathan Edwards. Bab ini menjadi dasar peneliti untuk melakukan 

penelitian.  Pada bab empat, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan: pendekatan dan jenis penelitian, tempat, waktu, dan subjek penelitian, 

latar (setting) penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pemeriksaan 

keabsahan data (triangulasi). Setelah itu, pada bab lima, peneliti akan menyajikan 

hasil dari penelitian yang dilakukan, di mana akan memaparkan data-data dan 

temuan-temuan penelitian yang dideskripsikan dalam tema yang unik beserta 

dengan pembahasannya. Akhirnya, pada bab 6, penulis akan memberikan 

kesimpulan dan juga saran bagi pihak-pihak terkait dan penelitian lebih lanjut. 

 


