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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Christian Worldview, wawasan Kristen, atau berpola pikir Kristen, 

merupakan suatu cara pandang  yang berbeda dengan wawasan dunia pada 

umumnya. Pemahaman Christian Worldview yang benar dibutuhkan untuk 

menghadirkan kepemimpinan transformasional. Guru sebagai pemimpin 

transformasional perlu memahami Christian Worldview untuk meningkatkan 

keterampilan mengajar. Peningkatan dapat terjadi karena guru menyadari bahwa 

murid adalah pembawa gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-27), yang memiliki 

keunikan, bakat dan talenta yang berbeda antara satu murid dengan murid lainnya. 

Untuk itu perlu dibantu mengenali dan mengembangkan  talenta yang dimilikinya. 

Christian Worldview mendasarkan perspektifnya pada Allah yang ada 

dalam Alkitab  yaitu mempercayai keberadaan Allah sesuai wahyu khusus, bukan 

berdasarkan pemikiran  manusia pada umumnya yang mempercayai Allah sesuai 

imajinasi  sendiri, melainkan seperti yang dikatakan oleh rasul Paulus:“But God 

demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died 

for us” (Rom. 5:8). 

Christian Worldview memahami, menjadi pengikut Kristus merupakan 

respons terhadap tindakan Allah yang berbelas kasihan kepada manusia 

berdasarkan kedaulatanNya, sehingga tindakan mengikut Kristus tidak untuk 

mengejar kekayaan dan berkat jasmani lainnya, karena penebusan di dalam 

Kristus sudah disediakan ketika manusia masih berdosa. 
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Ryken (2017, 41), menegaskan Christian Worldview tidak dimulai dari 

keinginan manusia mengenal Allah, karena ketidakmampuan manusia mengenal 

Allah berdasarkan rasio yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi keingian melakukan 

segala hal agar nama Allah dipermuliaan (1Kor. 10:31). Perintah yang bukan 

sekedar himbauan atau pemahaman kognitif, merupakan kewajiban  mutlak yang 

harus dipahami oleh semua orang Kristen. Apabila orang Kristen “menghidupi” 

kebenaran firman Allah sepanjang hidup, dikatakan oleh Ryken akan  menjadikan 

orang Kristen berbeda dalam segala hal dengan manusia pada umumnya. 

Namun realitasnya, tidak banyak orang Kristen yang memiliki pola pikir 

Kristen (Christian Worldview) baik dalam beribadah, maupun dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya, dalam banyak hal orang Kristen mirip dengan 

orang pada umumnya. Menurut para ahli, hal tersebut terjadi karena adanya 

kesalahan pemahanan terhadap Christian Worldview, seperti yang diungkapkan 

oleh Horton (2012, 1), bahwa penyebutan nama Kristus dalam ibadah bukan 

pertanda berpola pikir Kristen. Sementara Blamires (2018, 49), menjelaskan 

bahwa pengkajian tentang agama, moralitas, penyembahan dan budaya 

spiritualitas bukan berarti berpikir Kristen. Demikian halnya yang diungkapkan 

oleh Khoe (2018, 53), pemasangan label “Sekolah Kristen” tidak berarti sekolah 

tersebut mempraktikkan kurikulum dengan prinsip-prinsip Kristen (Christian 

Worldview), termasuk guru-guru Kristen yang tidak menunjukkan pengajaran 

dengan melibatkan Allah.  

Ryken (2017, 31), kembali menegaskan bahwa orang yang berpikir secara 

Kristen mencerminkan kehidupan Kristiani. Berdasarkan argumen-argumen 
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tersebut di atas menunjukkan, bahwa minimnya pemahaman terhadap Christian 

Worldview dapat mempengaruhi cara orang hidup.  

Menurut Stott (2014, 26),  munculnya  tragedi polarisasi di kalangan umat 

Kristen masa kini karena mereka tidak menyadari bahwa keberagaman 

temperamen dan kepribadian manusia adalah bagian dari penciptaan yang melekat 

pada diri manusia. Selanjutnya dikatakan, salah satu kelemahan terbesar orang 

Kristen adalah adanya kecenderungan bersikap esktrem dan tidak seimbang 

terhadap kebutuhan pengembangan kepribadian dan spiritual dalam Christian 

Worldview. Oleh sebab itu Stott mengajak setiap orang Kristen untuk konservatif 

melestarikan wahyu Allah dengan setia menjaga keutuhan Injil (1Tim. 6:20) 

bukan menciptakan Injil baru, teologi, moral atau kekristenan baru. Ryken (2017,  

25-27), mendukung argument tersebut dengan mengungkapkan bahwa worldview 

yang terus berproses tidak harus ditolak, karena pemahaman terhadap kebenaran 

terus berproses termasuk Worldview Kristen. Pernyataan Ryken mengindikasikan 

bahwa implementasi pelatihan Christian Worldview sangat diperlukan agar makin 

hari makin menyadari keberdosaan manusia yang tidak layak menerima anugerah 

keselamatan namun oleh karena kasih-Nya kepada manusia, Allah rela 

menyerahkan Anak-Nya untuk menggantikan hukuman dosa dan menyelamatkan 

manusia terlebih memelihara sepanjang hidup. Ungkapan rasa terima kasih atas 

keberdosaan dan ketidaklayakan itulah yang membuat seseorang mengarahkan 

seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Prinsip ini berlaku untuk semua 

orang Kristen, semua profesi dan semua instansi Kristen termasuk sekolah Kristen 

dan guru Kristen.  
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Sekolah Kristen sebagai institusi pendidikan Kristen, dengan guru sebagai 

ujung tombak dalam merealisasikan visi-misi Allah, tidak terbatas pada 

memotivasi minat dan membimbing murid tetapi juga merancang kegiatan belajar 

sedemikian rupa sehingga murid mengenal tuntutan Allah atas hidupnya 

(Wolterstorff dkk 2104, 3).   

Khoe (2018, 95-96), menyoroti tiga panggilan guru dalam memahami 

dunia milik Allah (Christian Worldview): pertama, guru sebagai rekan kerja Allah 

memiliki otoritas tertinggi di kelas, berkewajiban mempersiapakan anak 

menghadapi kehidupan dunia sementara dan dunia kekal. Kedua, guru sebagai  

“rekan orang tua (in loco parents)” berkewajiban mengajar kebenaran, 

membangun perspektif Christian Worldview, dan Christian Nurturing. Ketiga, 

guru sebagai penatalayanan membentuk “life structure” mengisi dan membawa 

terang serta memenangkan anak bagi Kristus (Ef. 4:11).  

Mengacu pada tiga panggilan guru sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Khoe, maka penulis menyebut guru sebagai pemimpin transformasional karena 

salah satu ciri dari kemimpinan transformasional adalah pemimpin yang 

membawa perubahan secara holistik yaitu mental, spiritual dan perilaku dengan 

mengerahkan seluruh jiwa raganya bersama-sama tim meraih visi-misi yang telah 

ditetapkan. Lebih lanjut Stott (2019, 58-65), memberikan gambaran tentang 

permasalahan yang akan dihadapi oleh pemimpin, cara bertahan dalam tekanan 

dengan mempertahankan iman yang diyakininya, serta bagaimana 

memperlakukan orang lain dengan hormat sesuai kebenaran Alkitab. Dalam 

kepemimpin transformasional (Christian Worldview) Stott memberikan contoh 

kepemimpinan Paulus dengan berlandaskan 1Timotius 4:11-15.  
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Christian Worldview dalam pendidikan, membantu murid 

mengembangkan cara berpikir, berelasi, bekerja, dan pengambilan keputusan 

(Khoe  2015, 51; Naugle 2010, 303; Ryken 2017, 27). Sebagaimana pendapat 

Calvin yang dikutip oleh Khoe (2018, 160) bahwa “tidak ada satu bagian dari 

kebenaran Alkitab yang tidak memiliki sumbangsih dalam membentuk perilaku 

hidup manusia” artinya penting bagi guru untuk mengintegrasikan Christian 

worldview dalam proses pembelajaran. Khoe menganggap penting 

mengintegrasikan Alkitab dengan kerangka yang utuh yaitu Creation – Fall – 

Redemptation –Consummation ke dalam seluruh pembelajaran berdasar mandat 

penciptaan, budaya dan mandat penginjilan.  

Rethinking Christian Education adalah ajakan Khoe terhadap guru untuk 

memikirkan kembali esensi pendidikan Kristen dengan mendasarkan 

panggilannya dalam mendidik dan memenangkan anak bagi Allah sesuai 

kebenaran firman Allah. Untuk dapat mengimplementasikan panggilan-Nya 

dengan benar, menurut Khoe ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh guru 

yaitu: mengerti bagaimana natur anak, natur guru, natur pengetahuan dan natur 

pembelajaran berdasar Christian Worldview (seminar pendidikan Sekolah Kristen 

Kalam Kudus, Pematang Siantar tanggal 2 Juli, 2015).  

Alasan berikutnya tentang pentingnya Christian Worldview adalah 

masuknya Era Industrialisasi 4.0, di mana pencapaiannya sangat ditentukan oleh 

penguasaan teknologi sebagai mesin penggerak. Kecanggihan teknologi 

menimbulkan berbagai persoalan dalam dunia pendidikan dengan adanya media 

elektronik sebagai sumber ilmu dan pendidikan. Untuk mensiasati kondisi tersebut 

tidak mengherankan apabila berbagai metode pembelajaran berkembang seiring 
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dengan perkembangan teknologi. Sistem pembelajaran tidak harus dilakukan 

melalui tatap muka fisik antara guru dan murid karena sudah bisa digantikan oleh 

jasa pos internet dan semacamnya. Pergeseran zaman modern dan postmoderen 

mengakibatkan adanya perubahan paradigma dan perubahan nilai-nilai hidup. 

 Semua pemaparan di atas menunjukkan betapa pentingnya orang Kristen 

khususnya dalam dunia pendidikan untuk membangun paradigma Kristen 

(Christian Worldview) karena didalamnya menggabungkan antara spiritual 

(keimanan), kognitif (pemikiran) dan behavior (tindakan). Atas pemahaman di 

atas mendorong penulis meneliti lebih dalam implementasi pelatihan Christian 

Worldview dalam kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan  

keterampilan guru mengajar di sekolah Kristen XYZ Nias.  

Indikator dari penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya  diantaranya: Debora dan Han (2020), melakukan penelitian tentang  

“Pentingnya Peranan Guru Kristen Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan 

Kristen: Sebuah Kajian Etika Kristen.” Temuan yang dihasilkan adalah: pertama, 

guru Kristen memiliki peranan penting dalam pendidikan Kristen. Kedua, guru 

sebagai agen transformasi dan rekan kerja Allah berkewajiban membentuk serta 

membangun karakter siswa agar serupa dengan karakter Kristus (Ef. 4:11-15). 

Ketiga, guru Kristen yang telah lahir baru diberikan kemampuan oleh Roh Kudus 

untuk menjalankan panggilannya. Keempat, guru dalam mendidik siswa bukan 

hanya terfokus pada cara mengajar tetapi juga harus secara holistik 

memperhatikan keberadaan siswa. Kelima, keteladanan guru sebagai representasi 

Allah dapat mempengaruhi peningkatan dan perubahan kualitas hidup siswa.  
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Imo dan Ekpenyong (2018), dalam studinya tentang kepemimpinan 

transformasional  kepala sekolah terhadap komitmen dan nilai organisasinya 

terhadap guru di sekolah menengah, didapatkan: pertama, manajer pendidikan 

berpengaruh mendorong kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional. 

Kedua, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif pada tingginya 

komitmen organisasi dan re-orientasi guru.  

Sosler (2019), melakukan penelitian terkait kepemimpinan Yesus dalam 

Injil Yohanes 1:43. Temuan yang diperoleh pada kepemimpinan Yesus ketika 

memanggil Petrus untuk mengikut Dia (Yoh. 1:43) adalah: pertama, keteladan, 

perhatian dan kekaguman pengikut (Petrus) terhadap pemimpin (Yesus) 

mendorongnya mengikuti tawaran pemimpinnya (Brooks, 2015, xv). Kedua, 

kepemimpinan Yesus meskipun tidak radikal atau spektakuler, namun dapat 

dijadikan dasar kepemimpinan Kristen (kepedulian dan keteladanan-Nya dalam 

memimpin, memberi makan, merawat serta memberikan hidupnya untuk 

pengikut-Nya seperti tertera dalam 1 Petrus 5:1-5). 

 

1.2 Identifikasi Masalah. 

Christian Worldview atau wawasan Kristen atau berpola pikir rohani atau 

berpola pikir Kristen tidak banyak dipahami oleh semua orang Kristen khususnya 

guru Kristen, sehingga sulit dibedakan antara guru Kristen dan non-Kristen. 

Kesalahan pemahaman Christian Worldview dapat mempengaruhi keseluruhan 

pikiran, tindakan dan semua keputusan yang diambil guru dalam mengajar. 

Penelitian tentang Christian Worldview masih minim dilakukan oleh peneliti 

dibanding tema-tema teologi lainnya. Akan tetapi berapa peneliti menunjukkan 

bahwa Christian Worldview berpengaruh meningkatkan kualitas hidup dan 
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pengenalan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pemahaman Christian Worldview 

berpotensi besar untuk diteliti dalam berbagai bidang. Adapun identifikasi dalam 

penelitian adalah: 

Pemahaman Christian Worldview yang tidak sesuai dengan kebenaran 

Alkitab akan mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran. Apabila tidak 

segera diatasi akan mempengaruhi kehidupan guru dan murid, baik pada 

kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Implementasi pelatihan Christian 

Worldview dalam kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan 

keterampilan guru mengajar di sekolah belum banyak dilakukan.   

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini secara khusus meneliti pengaruh Christian Worldview dalam 

kepemimpinan transformasional dan keterampilan guru mengajar di sekolah 

Kristen XYZ Nias. Pembatasan dilakukan karena keterbatasan waktu dan kondisi 

peneliti yang masih bekerja diperusahaan dan padatnya jadwal guru mengajar di 

sekolah karena tuntutan kurikulum yang harus diselesaikan sehingga tidak semua 

rencana penelitian dapat direalisasikan.  

 

1.4 Rumusan Masalah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Apakah ada pengaruh antara Christian Worldview dengan kepemimpinan 

transformasional guru mengajar di Sekolah Kristen XYZ Nias?  

2) Apakah ada pengaruh antara Christian Worldview dengan keterampilan guru 

mengajar di sekolah Kristen  XYZ Nias? 
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3)  Apakah ada pengaruh antara Christian Worldview dengan kepemimpinan 

transformasional dan keterampilan mengajar guru di  Sekolah Kristen XYZ 

Nias?  

 

1.5 Tujuan penelitian  

Tujuan peneltian ini adalah untuk mengungkapkan:  

1)  Adanya pengaruh antara Christian Worldview dengan kepemimpinan 

transformasional guru di Sekolah Kristen XYZ Nias.  

2)  Adanya pengaruh antara Christian Worldview dengan keterampilan guru 

mengajar di Sekolah Kristen XYZ Nias.  

3)  Adanya pengaruh antara Christian Worldview dengan kepemimpinan 

transformasional dan keterampilan guru mengajar di Sekolah Kristen XYZ 

Nias.  

 

1.6 Manfaat Penelitian. 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di 

sekolah Kristen dalam mengimplemantasikan Christian Worldview selaras 

dengan kebenaran Alkitab. 

2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan di sekolah Kristen 

tentang pentingnya pemahaman Christian Worldview bagi pendidik. 

3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian - penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan Christian Worldview dalam kepemimpinan 

transformasional untuk meningkatkan keterampilan guru mengajar di sekolah 

Kristen, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.  
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Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1)  Sekolah Kristen XYZ Nias:  

Dalam mengevaluasi apakah implementasi kurikulum selaras  dengan  

Christian Worldview  

2)  Guru / Kepala Sekolah/ Pengurus Yayasan 

Memahami pentingnya Christian Worldview dan panggilannya serta 

memotivasi untuk terus mengimplementasikan Christian Worldview ke dalam 

keseluruhan pembelajaran yang dilakukan di sekolah.  

3)  Siswa. 

Mengerti tujuan belajar di sekolah dan tujuan hidupnya, termotivasi oleh 

teladan guru, dapat berkolaborasi dengan teman sebaya dan guru dalam  

upaya  memunculkan berbagai ide kreatif dan inovatif yang berdampak  

positif bagi banyak orang dimanapun mereka berada. 

4)  Orang tua/wali siswa 

Perubahan hidup yang terjadi pada siswa dapat mempengaruhi dan  

memotivasi orang tua, sehingga orang tuanyapun memiliki pemahaman  

Christian Worldview yang sama. Dengan demikian orang tua dan anak  

bekerjasama melakukan yang terbaik untuk Allah. Sehingga orang lain  yang 

belum percaya kepada Allah dapat melihat perubahan hidupnya. 

5)  Praktisi pendidikan  

Setiap lembaga Kristen yang menjalankan mandat budaya dan penginjilan 

bermaksud menjadikan  setiap orang sebagai gambar dan rupa Allah yang  

telah rusak agar menjadi gambar dan rupa Allah yang  telah ditebus. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:  

Bab I. Pendahuluan.  

Bab pendahuluan membahas: pertama, latar belakang masalah pentingnya 

memahami Christian Worldview bagi orang Kristen  termasuk pendidikan Kristen 

dan banyaknya kesalahan pemahaman terhadap Christian Worldview. Kedua,  

identifikasi masalah akibat kesalahan pemahaman Christian Worldview, serta 

alasan perlunya latihan mengimpementasikan Christian Worldview dalam 

kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan guru 

mengajar. Ketiga, batasan masalah, yang menjelaskan ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti, serta keterbatasan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Keempat, tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Christian 

Worldview berpengaruh terhadap kepemimpinan transformasional dan 

keterampilan guru mengajar di sekolah Kristen  XYZ Nias. Kelima, manfaat 

penelitian menguraikan tentang harapan peneliti baik secara praktis maupun 

teoritis terkait dengan pendidik, orang tua, anak didik, institusi pendidikan, dan 

peneliti berikutnya.   

Bab II. Landasan Teori.  

Membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

pemecahan masalah terhadap variabel Christian Wordview, kepemimpinan 

transformasional, dan keterampilan guru mengajar. 

Bab III. Metode penelitian.  

Membahas tentang rancangan yang dibuat penulis sebelum melakukan 

penelitian meliputi: alasan pemilihan tempat penelitian, waktu yang digunakan 
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dalam penelitian , prosedur penelitian yang harus dilakukan,  jumlah populasi 

yang ada dan jumlah sampel yang akan diteliti serta tehnik pengumpulan data 

yang digunakan dalam melakukan penelitian.. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan.   

Membahas hasil penelitian meliputi: profil responden yang diteliti, hasil 

pengisian kuesioner pre-test  dan post-test, mengolah dan menganalisa hasil 

pengisian kuesioner dengan data statistik melalui bantuan SPSS 16.0 untuk 

mengetahui apakah hipotesa yang diajukan oleh penulis sesuai (diterima) atau 

tidak sesuai (ditolak). Selanjutnya hasil penelitian diulas dalam pembahasan 

berdasar data statistik, ketentuan hipotesa dan landasan teori yang digunakan 

penulis.  

Bab V. Kesimpulan, Implementasi dan Saran.  

Membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implementasi 

Christian Worldview dalam kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan 

keterampilan guru mengajar di sekolah Kristen XYZ Nias serta pemberian saran 

terhadap peniliti berikutnya. 

 

 

 


	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Identifikasi Masalah.
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Rumusan Masalah.
	1.5 Tujuan penelitian
	1.6 Manfaat Penelitian.
	1.7 Sistematika Penulisan


