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ABSTRAK 

 

Yunita Nahema Satia (01404170044) 

KAJIAN AKSIOLOGI MENGENAI PERAN GURU KRISTEN 

SEBAGAI PENUNTUN DALAM MEMBENTUK KARAKTER 

SISWA BERDASARKAN PANDANGAN ALKITABIAH 

(viii + 18 halaman) 

 

Saat ini permasalahan karakter menjadi sorotan masyarakat. Kenyataannya 

karakter manusia saat ini sedang mengalami kemunduran. Berbagai permasalahan 

terkait karakter banyak diberitakan oleh media massa, salah satunya mengenai 

karakter siswa di sekolah. Oleh karena itu, proyek akhir ini bertujuan untuk 

mengkaji ilmu filsafat aksiologi terkait peran guru kristen sebagai penuntun dalam 

membentuk karakter siswa berdasarkan pandangan alkitabiah dengan 

menggunakan metode kajian literatur. Pembentukan karakter harus didasari 

dengan pemahaman akan Firman Allah agar konsep nilai yang diperoleh sesuai 

dengan kebenaran. Proses pembentukan karakter siswa tidak terlepas dari peran 

guru sebagai penuntun yang telah memahami identitas dirinya dan perannya 

sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Disimpulkan 

bahwa Alkitab merupakan landasan kebenaran yang digunakan dalam 

pembentukan karakter siswa melalui peran guru sebagai penuntun. Saran, 

pemahaman konsep nilai yang benar berdasarkan Alkitab tidak hanya menjadi 

pengetahuan tetapi dapat dinyatakan melalui tindakan orang tua dan guru yaitu 

bertindak sesuai Firman Allah sehingga siswa mempunyai teladan dalam 

pembentukan karakter. 
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ABSTRAK 

Saat ini permasalahan karakter menjadi sorotan masyarakat. Kenyataannya karakter 

manusia saat ini sedang mengalami kemunduran. Berbagai permasalahan terkait 

karakter banyak diberitakan oleh media massa, salah satunya mengenai karakter siswa 

di sekolah. Oleh karena itu, proyek akhir ini bertujuan untuk mengkaji ilmu filsafat 

aksiologi terkait peran guru kristen sebagai penuntun dalam membentuk karakter siswa 

berdasarkan pandangan alkitabiah dengan menggunakan metode kajian literatur. 

Pembentukan karakter harus didasari dengan pemahaman akan Firman Allah agar 

konsep nilai yang diperoleh sesuai dengan kebenaran. Proses pembentukan karakter 

siswa tidak terlepas dari peran guru sebagai penuntun yang telah memahami identitas 

dirinya dan perannya sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan 

Allah. Disimpulkan bahwa Alkitab merupakan landasan kebenaran yang digunakan 

dalam pembentukan karakter siswa melalui peran guru sebagai penuntun. Saran, 

pemahaman konsep nilai yang benar berdasarkan Alkitab tidak hanya menjadi 

pengetahuan tetapi dapat dinyatakan melalui tindakan orang tua dan guru yaitu 

bertindak sesuai Firman Allah sehingga siswa mempunyai teladan dalam pembentukan 

karakter. 

 

Kata Kunci: Karakter, Alkitab, Teladan, Konsep nilai 
 

ABSTRACT 

 

The problem of character is currently in the public spotlight. Human character is 

currently experiencing a setback. Many kinds of issues related to the character, among 

others of students at school were also widely reported by media. Accordingly this paper 

aims to examine the axiom philosophy regarding the role of Christian teachers as 

guidelines in shaping student based characters biblical views using literature riview. 

Character shaping should be based on the understanding of the Word of God so that the 

value concepts gained, are in accordance with the truth. The process of shaping 

students' characters is not separable from the role of the teacher as a guide who has 

understood his identity and his role as a creation created in the image and similar to 

God. Concluded that the Bible is the basis of truth used in forming the student's 

character through the teacher's role as a guide. Suggestions for understanding the 

concept of true values based on the Bible are not merely knowledge, but can be 

expressed through the actions of parents and teachers namely acting according to the 

Word of God so that students have an example in forming their character. 

 

Keywords: Character, Bible, Example, Values concept 
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LATAR BELAKANG  

Manusia setiap harinya menghadapi pertimbangan yang berkaitan erat dengan 

perbuatan secara sadar dan bebas, dilihat dari tingkah laku yang ditunjukkan seperti 

melakukan kebaikan atau bersikap buruk terhadap manusia lain ataupun lingkungan 

tempat tinggalnya (Abadi, 2016). Suriasumantri dalam Abadi (2016) mendefinisikan 

etika sebagai bentuk filsafat aksiologi yang berarti suatu pengetahuan terkait nilai. 

Knight (2009) menyatakan bahwa konsep aksiologi berkaitan dengan pendidikan, 

bagaimana cara memahami dan menggabungkan nilai ke dalam diri manusia sehingga 

mampu diterapkan dalam diri melalui peran pendidik di sekolah. Pendidik memiliki 

peran sebagai tumpuan bagi perubahan dan perkembangan siswa dalam proses 

pendidikan di lingkungan sekolah. Namun, sebelum memberikan pemahaman kepada 

siswa, pendidik harus mengetahui siapa dirinya terlebih dahulu dan hakikat 

keberadaannya di dunia yang diciptakan dengan sangat unik, sehingga mampu 

mencerminkan karakter Allah sebagai Pencipta (Knight, 2009). Nilai yang dipegang 

oleh manusia dapat mempengaruhi karakternya. Sitompul (2017) menjelaskan bahwa 

manusia memiliki tindakan yang menyimpang, hal ini dapat dilihat dari karakter siswa 

di sekolah, yang mana siswa menunjukkan sikap kurang disiplin, tidak menghargai 

guru, menyontek, malas dan mengabaikan tanggungjawab. 

Beberapa temuan fakta di media massa juga memaparkan tentang karakter siswa 

yang menyimpang. Fakta pertama dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 05 

Desember 2019, hasil Penilaian Siswa Internasional melalui studi yang dilakukan 

menunjukkan bahwa 41% siswa di Indonesia pernah merasakan perundungan terus-

menerus selama kurun waktu satu bulan di sekolah (Tim, 2019). 
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Fakta kedua dilansir dari detik.com pada tanggal 14 Januari 2020 mengenai 

kurangnya disiplin siswa dalam mengelola waktu untuk hadir ke sekolah sehingga 

mereka terlambat dan memilih untuk bolos sekolah (Rofiq, 2020). Fakta ketiga di lansir   

dari https://www.liputan6.com/citizen6/read/4245175/deretankenakalan-warganet-saat-

sma-bikin-kangen-sekolah pada   Mei  2020, mengenaiwarganet yang membagikan 

momen kenakalan mereka saat SMA melalui postingan @asknonym yang menuliskan 

“Senakal apa kalian di SMA?”. Berbagai tanggapan diberikan, seperti tanggapan dari 

akun @FajarrrrIE “Gua pernah nyolong TV di lab kom,terus gua nonton di kelas 

wkwk” dan @cutieswetiepiee “Izin toilet taunya ke kantin, ga ikut kebersihan malah ke 

kantin, disamperin guru malah pura2 jadi murid kelas lain eh gurunya wali kls murid 

itu, auto didudukkan tengah lapangan”. Terlihat bahwa ada siswa yang berbohong 

kepada guru, mencuri, menipu orang tua, kurang menghargai guru dan melakukan hal 

yang belum mencerminkan karakter seorang peserta didik (Camelia, 2020). 

Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa pentingnya pembentukan karakter siswa 

harus ditingkatkan, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses 

pembelajaran setiap saat yang dicapai manusia secara terencana guna meningkatkan 

kemampuan siswa sehingga memiliki respons positif, tidak bergantung pada orang lain, 

bersikap baik serta memiliki akhlak yang mulia (Inanna, 2018). Sejalandengan hal 

tersebut, Sujana (2019) memaparkan perihal tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan 

manusia yang unggul sehingga bangsa ini memiliki pengetahuan yang tinggiserta sikap   

yang   patut   diteladani    agar    mampu   melakukan   transformasi   budaya, 

menciptakan teknologi dan menciptakan tenaga kerja. 

Knight  (2009)  menyatakan  bahwa  pendidikan   Kristen  merupakan  suatu 

https://www.liputan6.com/citizen6/read/4245175/deretankenakalan-
https://www.liputan6.com/citizen6/read/4245175/deretankenakalan-
https://www.liputan6.com/citizen6/read/4245175/deretan-kenakalan-warganet-saat-sma-bikin-kangen-sekolah
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lembaga yang memandang  karakter buruk  sebagai sesuatu yang telah  diketahui akar 

permasalahannya sehingga memiliki tujuan yang  jelas, yaitu mengembalikan individu 

pada gambar dan rupa Allah melalui peran pendidik Kristen yang mampu menuntun 

siswa. Manusia dijadikan unik oleh Allah (Kejadian 1:26), sehingga manusia memiliki 

keunikan yang terletak pada kekhususan Allah dalam menciptakan manusia serta Allah 

memberikan mandat untuk mengelola bumi karena pada awal diciptakan manusia 

sepenuhnya taat dan mengasihi Allah (Hoekema, 2003). 

Pendidik bukan hanya sekadar membagikan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai 

penuntun dengan talenta yang diberikan Allah, agar mampu mengambil bagian dalam 

proses belajar mengajar dengan mengembangkan karakter Kristus pada diri para siswa 

(van Brummelen, 2006).  Berdasarkan konteks tersebut, maka proyek akhir ini dikaji 

menggunakan metode kajian literatur, guna mengkaji ilmu filsafat aksiologi kontribusi 

guru Kristen sebagai penuntun dalam membentuk karakter pada siswa dengan 

menggunakan Alkitab sebagai landasan mendidik. 

 

AKSIOLOGI 

Secara entimologi, aksiologi berasal dari Bahasa Yunani Kuno, yaitu “aksios” 

berarti nilai dan “logos” berarti teori. Jadi aksiologi adalah salah satu filsafat mengenai 

nilai (Abadi, 2016). Abadi (2016) ilmu filsafat berusaha menemukan jawaban  

pertanyaan ”apakah yang bernilai?” adalah aksiologi karena fakta menunjukkan bahwa 

manusia merupakan insan yang menilai. Tety dan Wiraatmadja (2017) juga 

mendefinisikan aksiologi sebagai suatu bagian filsafat yang berhubungan dengan nilai 

tertinggi dan berarti, aksiologi terbagi atas etika yang merupakan studi tentang nilai 



5 

 

 

moral dan perilaku serta aspek estetika yang berbicara tentang nilai yang sering 

digunakan, dasar penciptaan dan apresiasi terhadap apa yang dilihat baik oleh mata . 

Sifat nilai dapat dipahami dan diaktiualisasikan dengan cara yang berbeda oleh setiap 

individu karena nilai merupakan sesuatu yang tidak terlihat, nilai bukan merupakan 

suatu kenyataan yang dapat diterima oleh indra, melainkan renspons manusia terhadap 

nilai (Juhji, 2016). Nilai adalah konsep pembentukan mental yang dapat dilihat melalui 

tingkah laku manusia (Mustari, 2011). 

Berdasarkan lima pemaparan teori tersebut, aksiologi diartikan sebagai cabang 

filsafat suatu nilai, yang mana nilai bukan merupakan suatu fakta tetapi merupakan 

suatu konsep yang dapat membentuk tingkah laku manusia dalam 

kehidupanbermasyarakat. 

Aksiologi merupakan sebuah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai 

(Gudnanto dkk, 2013). Berbicara soal nilai dalam etika yang merupakan bagian dari 

filsafat aksiologi artinya menyinggung masalah moral yang merupakan suatu

peristiwa akut bagi kehidupan manusia (Sudrajat, 2011). Nilai didasarkan pada perasaan 

manusia oleh manusia, sehingga Alkitab digunakan sebagai dasar pengajaran(Heryanto 

& Karo-karo, 2020). Ayat dari 2 Timotius 3:16-17 memaparkan bahwa Alkitab 

berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan serta mendidik orang percaya dalam 

kebenaran (Katarina & Darmawan, 2019). Hal inilah yang membuat manusia harus 

memiliki dasar tentang nilai kebenaran yang pasti untuk dijadikan tolak ukur akan suatu 

kebenaran, peserta didik mesti dididik menggunakan firman Allah yang adalah sumber 

hikmat dan pengetahuan, serta petunjuk bagi kehidupan, yang mengajarkan suatu 

kebenaran tentang tingkah laku dan keberadaan manusia (Tety & Wiraatmadja, 2017). 
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Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa aksiologi berbicara 

tentang suatu nilai, dalam Kekristenan Firman Allah merupakan dasar dari nilai tersebut 

karena telah tertulis segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran. 

 

PERAN GURU 

Pendidik atau guru merupakan orang orang yang membagikan pengetahuan 

kepada peserta didiknya melalui suatu lembaga pendidikan (Heriyansyah, 2018). Guru 

ketika berada di dalam kelas memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengajar 

dalam membantu siswa mencapai tujuan hidup dan sebagai pengelola kelas agar tercipta 

suasana kelas yang efektif dan efisien ketika pembelajaran berlangsung (Minsih & D, 

2018). Guru memiliki banyak peran yang signifikan dalam pendidikan, yang mana 

dalam proses pembelajaran guru dapatberperan sebagai manajer di kelas, supervisor, 

konsuler serta eksplorator (Indonesia, 2017). Sejalan dengan peran signifikan guru, Dr. 

Oemar Hamalik membagi peranan guru menjadi dua bagian yaitu guru sebagai pengajar 

dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar mampu mencapai tujuan pendidikan 

dan guru sebagai pembimbing dalam membantu siswa untuk melakukan penyesuaian 

diri dalam mencapai pemahaman (Kirom, 2017). 

Berdasarkan pemaparan lima teori di atas, dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan orang yang memiliki kedudukan penting dalam pendidikan yaitu sebagai 

individu yang bersedia membagikan pengetahuan kepada siswa, serta memiliki peranan-

peran yang signifikan di dalam kelas selain mengajar, yang mana guru bisa menjadi 

pengelola kelas, pembimbing, dan peran penting lainnya. 

Guru memiliki peran penting sebagai pendidik, yang mampu mendidik karakter 
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siswa (Debora & Han, 2020). Inanna (2018) menjabarkan peran pendidik dalam 

mengubah karakter siswa dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam berinteraksi 

dengan siswa, menjadi teladan bagi siswa dalam berperilaku, mengembangkan emosi 

serta kepekaan siswa dan mampu menuntun siswa agar semakin serupa dengan Allah 

dalam berbagai aspek kehidupan. Guru yang mampu menuntun siswa adalah guru yang 

telah lahir baru dan mampu menunjukkan sikap hidup yang bersandar pada realitas 

bahwa guru memiliki tanggung jawab sebagai wakil Allah untuk merestorasi karakter 

siswa (Prijanto, 2017). Guru juga harus membangun relasi dengan Allah sehingga 

mampu berada di dalam rencana penebusan, sehingga mampu membimbing siswadalam

membentuk karakter Allah yang sejati pada diri mereka (Knight, 2009). Sebagai rekan 

sekerja Allah, van Brummelen (2009) memaparkan bahwa peran guru Kristen 

merupakan profesi yang penuh tanggung jawab karena harus mampu menuntun siswa 

dalam satu kebenaran yang sejati yang dan sesuai dengan kehendak Allah melalui 

firman-Nya. 

Berdasarkan pemaparan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

pendidik yang memiliki peran signifikan dalam dunia pendidikan. Guru sebagai rekan 

sekerja Allah harus mampu membimbing siswanya sehingga mempunyai karakter yang 

serupa dengan Allah. 

 

PENDIDIKAN KRISTEN 

Pendidikan merupakan aspek penting suatu negara agar dapat berkembang pesat 

karena dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya (Megawati, 2012). 

Pendidikan adalah suatu usaha manusia secara terencana dalam proses membimbing dan 
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mengajar agar setiap individu semakin berkembang dalam pengetahuan serta karakter 

(Ilma 2015). Selain itu pendidikan juga merupakan usaha membimbing siswa sejakkecil 

untuk mencapai kedewasaan dalam kehidupan sosial (Nurkholis, 2013). Ira (2015) 

menuliskan tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkatkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan, memiliki sikap dan perilaku yang baik 

serta perpengetahuan tinggi.  Pendidikan merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa 

karena pendidikan mampu membentuk kepribadian seseorang (Inanna, 2018).  

Berdasarkan pemaparan lima teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah aspek penting bagi suatu negara karena berhubungan dengan upaya 

menuntun peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan serta menjadi manusia 

yang memiliki akhlak mulia sehingga mampu menyejahterakan masyarakatnya. 

Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang berorientasi pada Allah dan 

kebenaran firman Allah (Tety & Wiraatmadja 2017). Pendidikan Kristen harus 

digerakkan oleh penginjilan serta amanat agung dari Allah (Tung, 2014). Ciri dari 

pendidikan Kristen menurut Willhoit dalam Nadeak dan Hidayat (2017) yaitu menuntun 

peserta didik untuk melakukan segala hal dengan baik sebagai pengikut Yesus, 

memahami pengetahuan akan firman Allah dengan benar serta memiliki hidup yang 

mendasar. Dalam dunia pendidikan sangat ditekankan pola hidup yang beretikan dan 

penanaman nilai-nilai kehidupan yang baik (Tanyid, 2014). Sejalan dengan pengertian 

tersebut, pendidikan Kristen haruslah bersifat alkitabiah di mana Allah adalah pusat dari 

segala proses pendidikan yang dilakukan, sehingga dalam menyatakan kebenaran, Allah 

adalah Pribadi yang menetapkan standar kebenaran yang akan diajarkan melalui firman-

Nya (Yohanes 17:17)  (Widianing, 2018). Pengertian-pengertian tersebut membentuk 
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satu pemahaman mengenai pendidikan Kristen yang berorientasi pada firman Allah, 

yang mana dalam pelaksanaannya memiliki ciri menuntun peserta didik untuk memiliki 

pengetahuan akan Allah. 

 

PEMBENTUKAN KARAKTER KRISTEN 

Karakter merupakan bentuk watak yang dimiliki seseorang yang dijadikan 

landasan berpikir dan berperilaku sehingga dapat terlihat ciri khas pada individu 

tersebut (Potter, 2007). Kehidupan saat ini tidak hanya membutuhkan manusia yang 

hanya cerdas akal, tetapi memiliki watak atau akhlak yang mulia itulah sebabnya dalam 

pendidikan peserta didik harus melalui proses pemahaman terkait pendidikan moral 

(Sahlan & Teguh Prastyo 2012). Watak dan kepribadian seseorang dibentuk oleh nilai-

nilai yang dipilih dalam setiap tindakan yang diambil (Inanna, 2018). “Karakter 

tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan, yakni: moral knowing (pengetahuan 

moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral behavior (perilaku moral). Karakter 

yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan (knowing the good), keinginan 

terhadap kebaikan (desiring the good), dan berbuat kebaikan (doing the good)” (Mulvey 

1984). Berdasarkan pemaparan lima teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakter merupakan watak yang dibentuk oleh nilai-nilai pada lingkungan tempat 

tinggal suatu individu, yang mana dapat membentuk ciri khas dan tingkah laku individu 

tersebut melalui pendidikan moral. 

Pembentukan karakter melalui dunia pendidikan adalah salah satu usaha dalam 

menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

melalui pengajaran nilai-nilai agama dan moral dalam berinteraksi (Widianing 2018). 

Pembentukan karakter Kristen adalah salah satu usaha manusia agar dapat hidup serupa 
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dengan Kristus, dalam dunia pendidikan bagaimana siswa memberikan diri untuk 

dibimbing dalam keserupaan dengan Allah (Filipi 2:5-8), (Nadeak & Hidayat, 2017). 

Hekman dalam (Rasilim, 2019) juga berpendapat bahwa karakter merupakan komponen 

penting kehidupan manusia yang dibentuk oleh suatu nilai atau norma alkitabiah agar 

manusia dapat hidup dalam sebuah komunitas dengan landasan kebenaran yang pasti. 

Umat Allah harus memiliki keinginan untuk menghasilkan orang-orang muda dengan 

jenis karakter yang saleh dan berdampak bagi orang lain di mana pun mereka berada 

serta membuktikan pengabdian mereka dalam melayani Tuhan Yesus Kristus (Opoku 

dkk, 2014). 

Berdasarkan pemaparan lima teori di atas, disimpulkan bahwa pembentukan 

karakter Kristus pada diri manusia adalah salah satu usaha yang dilakukan agar manusia 

dapat hidup semakin menyerupai Allah dan dapat menunjukkan karakter Allah melalui 

tingkah laku sehari-hari melalui pengetahuan terhadap nilai yang telah dipelajari. 

 

PEMBAHASAN 

Pembentukan karakter manusia bergantung pada suatu konsep nilai yang dibentuk  

melalui pemahaman filosofis yang disebut aksiologi. Konsep nilai secara khusus 

dibahas dalam kajian etika. Etika merupakan aturan hidup yang dilakukan oleh setiap 

individu dalam bertindak. Pernyataan ini didukung dengan pendapat Dewantara (2017) 

yang memaparkan bahwa etika secara etimologis merujuk pada tingkah laku atau 

karakter manusia yang mencakup seluruh perilaku dalam bertindak. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsep nilai sangat menentukan pembentukan karakter dalam diri 

manusia. 
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Karakter yang baik sangat diperlukan bagi setiap individu karena kehidupan 

manusia tidak terlepas dari interaksi sosial antar individu. Indonesia Heritage 

Foundation mengutip dari Hasanah dalam Raharjo (2010) menjabarkan bentuk karakter 

yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada alam semesta beserta isinya, bertanggung jawab, 

disiplin, mandiri, jujur, hormat, mengasihi sesama, memiliki rasa peduli, mampu 

bekerja sama, percaya diri, kreatif, pekerja keras, pantang menyerah, adil, memiliki jiwa 

kepemimpinan, baik, rendah hati, memiliki toleransi dan cinta damai. Namun, menurut 

Wahidin (2017) persoalan karakter sekarang ini menjadi perhatian masyarakat karena 

banyak terjadi penyimpangan, yang diberitakan melalui media massa dan forum-

forumseminar. 

Pemberitaan terkait penyimpangan karakter di lingkungan sekolah, semakin 

banyak terjadi. Pernyataan ini didukung dengan data observasi dan wawancara oleh 

Sitompul (2017) yang menunjukkan kurangnya respek siswa terhadap guru sehingga 

siswa melakukan beberapa tindakan seperti tidak hadir tepat waktu di kelas, tidak 

mengikuti pembelajaran dengan baik, membantah guru, menyahuti guru, tidur di kelas 

saat pembelajaran berlangsung, membuat keributan ketika belajar, tidak menyelesaikan 

tugas yang diberikan serta bolos sekolah. Persoalan karakter dalam dunia pendidikan 

sangat disoroti karena lembaga yang seharusnya mendidik manusia justru menghasilkan 

manusia dengan karakter yang menyimpang. 

Penyimpangan karakter dapat menyebabkan terjadinya degradasi nilai karakter 

dalam diri seseorang. Karakter pada dasarnya merupakan ciri khusus individu. Sitompul 

(2017) menjelaskan karakter atau pola perilaku yang ditampilkan individu merupakan 

ciri khusus yang bersifat individual.  Dampak dari penyimpangan karakter siswa adalah 
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banyak anak yang berperilaku kurang baik, bersikap tidak peduli, tidak menghargai dan 

melakukan pemberontakan terhadap orang lain. Sejalan dengan pernyataan ini, Inanna 

(2018) juga memaparkan dampak penyimpangan karakter siswa bagi bangsa, 

menurutnya tiap individu dalam satu bangsa akan menjadi manusia yang egois, lebih 

mementingkan..diri..sendiri..dibandingkan kepentingan bersama sehingga memudarkan 

rasa persatuan dan ikatan kebangsaan, nilai keagamaan bukan lagi menjadi pusat 

kebenaran, memudarnya integrasi sosial dan melemahnya mentalitaspositif. 

Nilai mengenai baik buruknya karakter manusia dapat berubah tergantung filsafat 

seseorang. Filsafat tentang konsep nilai mencari jawaban atas pertanyaan “apakah yang 

bernilai?” karena kehidupan manusia dalam bersosialisasi didasarkan pada satu sistem 

nilai yang dibangun melalui konsep hakikat serta kebenaran yang berhubungan erat 

dengan karakter yang ditampilkan (Knight, 2009). Tiap orang tentu memiliki filsafatnya 

masing-masing sehingga dibutuhkan satu dasar yang benar dan dapat dipakai oleh siapa 

saja dalam memahami konsep nilai yang benar. 

Dasar yang digunakan dalam menentukan suatu nilai yang baik atau buruk adalah 

Alkitab karena merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dalam kitab 2 Timotius 

3:16 menjelaskan empat  manfaat  Alkitab  yaitu  untuk mengajar, menyatakan 

kesalahan, memperbaikikelakuan dan mendidik orang dalamkebenaran (Widianing, 

2018). Sesuai  dengan pemahaman ini, Alkitab dapat digunakan sebagai panduan bagi 

manusia agar mencapai kesempurnaan Allah dalam kehidupan, terutama dalam 

membentuk karakter manusia agar semakin serupa dengan Allah. Pernyataan ini sama 

seperti pemaparan Hartono (2018) yang menyatakan bahwa pembentukan karakter 
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menurut Alkitab akan menuntun manusia untuk menjalani  hidup  benar di hadapan 

Allah serta dapat mencerminkan karakter Allah dalam hidupnya.  

Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia dalam mengatasi atau mengurangi 

masalah karakter adalah melalui pendidikan (Wahidin 2017). Karakter siswa yang 

belum mencerminkan karakter manusia terdidik butuh untuk diarahkan dan dibentuk 

karakternya menurut misi pendidikan. Misi pendidikan nasional di fokuskan pada 

pengembangan kemampuan serta pembentukan watak agar tercipta bangsa yang 

bermartabat (Sujana 2019). Pendidikan juga berperan dalam pembentukan afektif siswa 

karena fenomena perihal masalah moral yang semakin meningkat membuat siswa belum 

menunjukkan karakter yang baik (Ningsih, 2011). 

Pendidikan dalam pelaksanaannya memiliki banyak tujuan. Penyelenggaraan 

pendidikan Kristen memiliki tujuan untuk menolong manusia dalam membangun 

kehidupannya dengan pengetahuan yang benar akan Firman Allah (Darmawan, 2014). 

Sitanggang dan Juantini (2019) menjabarkan bahwa manusia memiliki beberapa 

kesamaan dengan Allah seperti mutu, sifat dan karakter. Hal inilah yang memampukan 

kitakita untuk dapat hidup seturutdenganfirman Allah. Pendidikan Kristen dalam 

pelaksanaannya harus mampu menghasilkan pribadi yang serupa dengan Allah. Sejalan 

dengan hal ini, Tety dan Wiraatmadja (2017) memaparkan bahwa pendidikan Kristen 

ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dalam perspektif Kristen serta 

membimbing manusia untuk taat terhadap firman Allah. Pencapaian pelaksanaan 

pendidikan Kristen tidak terlepas dari pandangan manusia terhadap dirinya dan orang 

lain.
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Widianing (2018) menjabarkan pandangan yang harus dimiliki manusia dalam 

mengimplementasikan pendidikan kristen yang didasarkan pada Iman Kristen 

yaitu, memahami bahwa nilai diri manusia adalah sebagai makhluk anthrōpos 

sekaligus representasi Allah yang memiliki kemampuan dan kebebasan terkait 

naturnya, ada proses yang harus dijalani terus menerus dalam mencapai 

kesempurnaan Kristus, dalam konteks pendidikan guru berperan penting dalam 

membantu siswa mencapai kesempurnaan Kristus dan manusia memperoleh nilai 

pengalaman hidup manusia melaluipelayanannya. 

Kemampuan manusia untuk hidup seturut dengan kehendak Allah tidak 

terlepas dari pilihan manusia atas hidupnya. Hoekema (2003) menjelaskan bahwa 

manusia merupakan makhluk berpribadi yang dapat menentukan pilihan, 

membuat tujuan dan maju mencapai yang dibuat atau dengan kata lain manusia 

memiliki kebebasan atas dirinya. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai 

makhluk berpribadi memiliki kontrol atas dirinya sebagai satu pribadi. Kontrol 

atas diri manusia sendiri menurut Tanyit (2005) merupakan kehendak bebas yang 

artinya kemampuan manusia untuk bertindak sesuai kehendak Allah, namun 

ketika manusia melakukan tindakan yang menentang kehendak Allah maka ini 

adalah keinginan yang dipilih manusia atas dirinya.  

Pilihan manusia yang cenderung menyimpang dari kehendak Allah 

membuat manusia sering melakukan tindakan yang salah. Oleh karena itu, 

manusia membutuhkan sesamanya dalam proses menuju kesempurnaan Allah. 

Pada konteks pendidikan,  pendidik Kristen dipilih Allah untuk membimbing 

siswa dalam pengetahuan agar siswa dapat memiliki pengetahuan yang sama 

tentang Allah dan menjadi berkat bagi sesamanya (van Brumelen, 2006). Guru 
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semestinya melakukan tugasnya sebagai pengajar benar yang tidak hanya 

mengembangkan kognitif siswa tetapi harus mampu menuntun siswa dalam 

membentuk afektifnya. Guru adalah warga sekolah yang setiap harinya bersama-

sama dengan siswa. Oleh sebab itu, guru perlu..untuk..memahami siapa dirinya 

terlebih dahulu sebelum menuntun siswa. Pendidik Kristen di sekolah memiliki 

tugas untuk membimbing siswa dalam pengenalan akan Allah melalui kebenaran 

firman Allah yaitu Alkitab (Wulanata 2018). Sebagai orang yang menghabiskan 

kesehariannya bersama peserta didik, guru dapat  membantu siswa dalam 

mengembangkan karakter Allah. Menurut Knight (2006) dalam Priyatna (2017) 

peran guru Kristen yang sesungguhnya adalah untuk membawa remaja 

kepadaAllah. 

Pembentukan karakter siswa sangat dibutuhkan, sebagai representasi Allah, 

karena semua yang dilakukan Allah mencerminkan karakter moral-Nya. Manusia 

telah jatuh ke dalam dosa, namun diperdamaikan melalui darah Kristus, perlu 

memiliki kesadaran akan hidup di dalam Kristus dan menjadi serupa dengan 

Kristus sekarang dan dalam kekekalan (Graham, 2010). Hal ini membuat guru 

berperan penting sebagai penuntun yang menuntun siswanya dalam pembentukan 

karakter menurut Alkitab. Institusi pendidikan berperan penting dalam 

memberikan wadah bagi guru dan siswa dalam proses belajar dan mengejar. 

Pendidik Kristen menurut (Tung, 2014) merupakan alat Amanat Agung Allah di 

bumi (Mat 28:19-20) sehingga dalam proses pembelajaran guru harus mampu 

menuntun siswa dalam kebenaran  Allah.  Manusia  yang memiliki karakterbaik 

adalah manusia yang berusaha mengimplementasikan nilai kebenaran Alkitab di 

dalam hidupnya. 
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Penerapan pemahaman karakter dilakukan melalui pembelajaran aktif oleh 

warga sekolah yang mana guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar 

sekaligus teladan bagi siswa ketika berada di sekolah dan siswa memahami 

perannya sebagai peserta didik (Ngadiyono & Sukidjo 2019). Ketika guru mampu 

mengimplementasikan pemahamannya, maka siswapun demikian, karena siswa 

selalu menjadikan guru sebagai teladan ketika berada di lingkungan sekolah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disimpulkan bahwa manusia perlu 

memahami filsafat aksiologi sebagai satu pedoman hidup. Aksiologi mengajarkan 

tentang nilai kebenaran, nilai yang dimaksudkan adalah konsep atau ide yang ada 

di dalam pikiran setiap individu. Karakter manusia didasarkan pada sifat dasar  

tiap individu sehingga pemahaman terkait karakter yang benar seringkali 

dijabarkan secara subjektif berdasarkan pengalaman seseorang. 

Berdasarkan kajian ini dapat direfleksikan bahwa identitas seseorang dapat 

dilihat melalui karakternya. Permasalahan karakter saat ini masih menjadi sorotan 

masyarakat sehingga perlu adanya kesadaran diri dari manusia bahwa identitasnya 

di bumi adalah representasi. Oleh sebab itu, dalam setiap aspek kehidupan 

manusia haruslah mencerminkan Allah yang berlandaskan pada firman Allah. 

SARAN 

Saran yang diberian adalah perlu penerapan nilai yang benar dalam 

membentuk karakter siswa dapat melalui kegiatan positif seperti kebiasaan 

memberi salam kepada guru, pemeriksa kerapian siswa, beribadah bersama. 

Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat prosedur di dalam 
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kelas seperti ketika siswa hendak bertanya pada jam pelajaran, siswa dapat 

mengacungkan tangan terlebih dahulu. Hal-hal ini mampu membentuk karakter 

siswa melalui pendisiplinan dan ketertiban yang diterapkan di sekolah.  Orang tua 

dapat turut serta mengambil bagian dalam pembentukan karakter siswa dengan 

cara menjadi teladan bagi anak-anaknya, baik dalam sikap maupun tutur kata 

ketika berada dirumah. 
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