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ABSTRAK 

 

Marlin Fransiska Ndaong (01404170050) 

KAJIAN ANTROPOLOGI KRISTEN TERHADAP PERAN 

GURU KRISTEN SEBAGAI PEMEGANG OTORITAS DI 

KELAS DALAM MENDISIPLINKAN SISWA 

(viii + 28 halaman) 

 

Seorang guru berotoritas atas peserta didik di kelas dalam mendisiplinkan peserta 

didik dan memengaruhi mereka agar semakin serupa dengan Yesus. Guru Kristen 

dapat menyalahgunakan otoritasnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman guru tentang sumber otoritas guru dan siswa yang segambar dan serupa 

dengan Allah. Antropologi Kristen mengajarkan tentang manusia yang diciptakan 

secara unik dan sempurna oleh Allah. Pemahaman tentang filsafat ini dapat 

memengaruhi guru dalam menjalankan otoritasnya. Oleh sebab itu, makalah ini 

memiliki tujuan utama yakni memahami peran guru sebagai pemegang otoritas di 

kelas berdasarkan kajian antropologi Kristen melalui metode studi literatur. Hasil 

penulisan menunjukkan bahwa otoritas yang tepat diimplementasikan dengan 

berlandaskan kasih dan keadilan terhadap siswa, sebagaimana yang telah dilakukan 

oleh Yesus terhadap murid-murid-Nya. Saran yang diberikan yakni implementasi 

otoritas berlandaskan kasih dan keadilan perlu dipahami oleh semua guru, terlebih 

guru Kristen melalui seminar secara online maupun tatap muka. Selanjutnya, 

diberlakukan juga sistem monitoring oleh pemimpin-pemimpin sekolah melalui 

adanya guru mentor yang melihat, menilai, dan mengevaluasi guru lainnya. Selain 

itu, guru Kristen juga terus berefleksi untuk setiap tindakan yang diambil dalam 

penerapan otoritasnya terhadap siswa sehingga baik guru maupun siswa saling 

bertumbuh dalam Yesus. 
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ABSTRAK 

Seorang guru berotoritas atas peserta didik di kelas dalam mendisiplinkan peserta 

didik dan memengaruhi mereka agar semakin serupa dengan Yesus. Guru Kristen 

dapat menyalahgunakan otoritasnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman guru tentang sumber otoritas guru dan siswa yang segambar dan serupa 

dengan Allah. Antropologi Kristen mengajarkan tentang manusia yang diciptakan 

secara unik dan sempurna oleh Allah. Pemahaman tentang filsafat ini dapat 

memengaruhi guru dalam menjalankan otoritasnya. Oleh sebab itu, makalah ini 

memiliki tujuan utama yakni memahami peran guru sebagai pemegang otoritas di 

kelas berdasarkan kajian antropologi Kristen melalui studi literatur. Hasil penulisan 

menunjukkan bahwa otoritas yang tepat diimplementasikan dengan berlandaskan 

kasih dan keadilan terhadap siswa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus 

terhadap murid-murid-Nya. Saran yang diberikan yakni implementasi otoritas 

berlandaskan kasih dan keadilan perlu dipahami oleh semua guru, terlebih guru 

Kristen melalui seminar secara online maupun tatap muka. Selanjutnya, 

diberlakukan juga sistem monitoring oleh pemimpin-pemimpin sekolah melalui 

adanya guru mentor yang melihat, menilai, dan mengevaluasi guru lainnya. Selain 

itu, guru Kristen juga terus berefleksi untuk setiap tindakan yang diambil dalam 

penerapan otoritasnya terhadap siswa sehingga baik guru maupun siswa saling 

bertumbuh dalam Yesus. 

Kata kunci: Antropologi Kristen, Kasih dan Keadilan, Peran Guru, Otoritas Yesus 

ABSTRACT 

A teacher has authority over students in the class in disciplining students and 

influencing them to become more like Jesus, however, Christian teachers can abuse 

their authority. This is caused by the teacher's lack of understanding of the source of 

authority of teachers and students who are in the image and likeness of God. 

Christian anthropology teaches about humans who were created uniquely, and 

perfect by God. An understanding of this philosophy can influence teachers in 

exercising their authority. Therefore, this paper has the main objective of 

understanding the role of the teacher as an authority in the classroom based on 

Christian anthropological studies through literature studies. The results of the 

writing show that the proper authority is implemented based on love and justice for 

students, as was done by Jesus for His disciples. The advice given is that the 

implementation of authority based on love and justice needs to be understood by all 

teachers, especially Christian teachers through online and face-to-face seminars. 

Furthermore, a monitoring system was implemented by school leaders through the 

mailto:mn70050@student.uph.edu
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presence of mentor teachers who saw, assessed, and evaluated other teachers. In 

addition, Christian teachers also continue to reflect on every action taken in the 
application of their authority to students so that both teachers and students grow in 

Jesus. 

Keywords: Christian Anthropology, Love and Justice, Role of Teachers, Authority 

of Jesus 
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LATAR BELAKANG 

Dewasa ini, karakter siswa menjadi kurang baik. Hal ini disebabkan oleh 

perkembangan teknologi dan tidak adanya sosok yang dapat diteladani siswa 

(Debora & Han, 2020). Tafonao (2018) menjelaskan bahwa perkembangan 

teknologi dapat berdampak negatif terhadap pembaharuan karakter siswa di era 

digital, sebab teknologi yang semakin canggih dapat mengubah pola kehidupan 

manusia dari yang baik menjadi buruk. Menurut Priyatna (2017), sosok yang 

dapat diteladani siswa antara lain orang tua, guru, khususnya guru Kristen, dan 

rohaniwan serta masyarakat. Karakter siswa kurang baik apabila tidak ada sosok 

yang dapat diteladani (Laksana, 2015). Laksana (2015) juga memaparkan bahwa 

contoh karakter siswa yang kurang baik terlihat dari perilaku siswa yang tidak 

menghargai guru maupun orang tua, tidak disipin dan tidak taat aturan. 

Karakter siswa yang demikian dapat ditumbuhkan kembali melalui 

pendidikan (Assidiqi, 2015). Guru sebagai sosok pendidik berperan dalam 

membentuk karakter dan keberhasilan siswa (Kardo & Yuzarion, 2017), sebab 

tugas utama guru adalah membangun karakter dan watak siswa (Tafonao, 2018). 

Karakter siswa yang kurang baik dapat diperbaiki melalui peran guru yang 

membangun otoritas dalam kelas untuk mendisiplinkan siswa (Moeis, Rafni, & 

Indrawati, 2010). 

Otoritas sama dengan relasi kuasa pada guru terhadap siswa ketika guru 

berinteraksi dengan siswa. Menurut Moeis, Rafni, dan Indrawati (2010), terdapat 

dua jenis otoritas yaitu otoritas praktis yang menekankan aksi guru dalam 

mendidik siswa, yang kedua yaitu otoritas teoritis berkaitan dengan pola berpikir 

guru dalam pembelajaran. Penerapan otoritas guru memengaruhi karakter siswa, 
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khususnya otoritas praktis untuk mendisiplinkan siswa. Priyatna (2017) 

mengatakan bahwa akibat kejatuhan manusia dalam dosa, relasi manusia dengan 

Allah, sesama bahkan dirinya sendiri menjadi rusak sehingga manusia sulit 

tunduk pada otoritas Allah dan hal ini memengaruhi implementasi otoritas guru. 

Hal ini terlihat dari beberapa fakta yang terdapat di media masa. Fakta 

pertama yakni kasus yang dimuat oleh CNN Indonesia tentang penganiayaan 

yang dilakukan oleh guru terhadap siswa sekolah menengah pertama di Kota 

Pangkalpinang. Siswa mengejek guru dan memanggil nama guru secara tidak 

sopan, sehingga guru memukul, menampar pipi kanan siswa dan membenturkan 

kepala siswa ke dinding (Hindarto, 2017, 11 6). Fakta kedua yakni kasus yang 

diberitakan oleh liputan6.com berisi tindakan persekusi yang dilakukan oleh guru 

karena siswa terlambat tiba di sekolah serta tidak mengenakan ikat pinggang 

sekolah (Sinulingga, 2020, 2 13). Fakta ketiga yakni berita yang dimuat oleh 

KOMPAS.com tentang tindakan aniaya yang dilakukan seorang guru terhadap 

siswa kelas enam sekolah dasar hingga siswa mengalami luka lebam pada mata 

sebelah kanannya. Tindakan tersebut dilakukan karena guru memberi teguran 

kepada siswa untuk berhenti bermain bola, tetapi mereka tidak mendengarkan 

guru (Pahrevi, 2020, 2 13). 

Berdasarkan ketiga fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terdapat 

guru yang salah mengimplementasikan otoritasnya dalam mendisplinkan siswa 

dengan melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, guru perlu menyadari 

perannya sebagai orang yang berotoritas terhadap siswa ketika mendisiplinkan 

siswa, sehingga guru dapat bertindak secara tepat. Belajar dari fakta tentang 

tindakan-tindakan guru di atas, cara seorang guru Kristen dalam 
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mengimplementasikan perannya sebagai orang yang berotoritas haruslah berbeda 

dan dipengaruhi oleh pemahaman guru tentang sifat dasar manusia (Knight, 

2009). Chen (2009) menyatakan bahwa melalui peran guru dalam pembentukan 

karakter, siswa dapat meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan menjadi 

tampil lebih berbeda dengan sikap dan karakter yang lebih baik. 

Seorang guru Kristen dapat menerapkan otoritas dalam kelas sebagai 

gambaran bahwa Allah berotoritas dan guru Kristen berada di bawah instruksi 

dan otoritas Yesus (Hunt & Hunt, 2009). Oleh karena itu, otoritas yang dimiliki 

guru haruslah mencerminkan Allah yang berotoritas sehingga guru juga tidak 

boleh menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya. Otoritas yang dimiliki guru 

adalah pertanggungjawaban guru terhadap Allah dalam menyatakan kebenaran 

serta mengajarkan disiplin kepada siswa yang adalah gambar dan rupa Allah 

(Gagas, 2010). Utomo (2017) menyatakan bahwa Yesus tidak mengajar dengan 

sikap otoriter melainkan dengan penuh kuasa dan bersikap persuasif atau 

mengajak. 

Berdasarkan kesenjangan antara fakta dan harapan di atas, maka 

penulisan makalah ini memiliki tujuan memahami peran guru sebagai pemegang 

otoritas di kelas berdasarkan kajian antropologi Kristen. Penulisan makalah ini 

juga akan membahas lebih lanjut mengenai pemahaman yang tepat dalam 

menjalankan otoritas di kelas sebagai bagian dari tanggung jawab yang Tuhan 

berikan kepada seorang guru melalui studi literatur. 
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ANTROPOLOGI KRISTEN 

 Asal kata antropologi ialah “anthropos” artinya “manusia” dan “logos” 

yang artinya ilmu.  Antropologi membahas tentang manusia (Nurmansyah, 

Rodliyah, & Hapsari, 2019). Antropologi merupakan salah satu aspek dari filsafat 

metafisika yang mengkaji tentang manusia (Knight, 2009)  dan menjelaskan natur 

manusia secara personal sebagai makhluk rohani, berindividu, memiliki susila, 

dan sosial (Karnawati & Widodo, 2019). Septiarti, Hanum, Wahyono, D, dan 

Efianigrum (2017) mengemukakan bahwa antropologi menelaah manusia secara 

utuh meliputi aspek fisik maupun nonfisik. Koentjaraningrat (2009) juga 

menjelaskan bahwa antropologi memerhatikan pengembangan manusia dan 

perilaku, asal-usul manusia dan keanekaragaman kebudayaan manusia. 

Antropologi memiliki tujuan untuk lebih menilai manusia sebagai makhluk yang 

bersosialisasi (Lase, 2019). Secara singkat, antropologi merupakan bagian dari 

filsafat metafisika yang mengkaji tentang manusia dan hakekatnya secara utuh 

sebagai makhluk religi, individu, susila maupun sosial berkenaan dengan 

pengembangan manusia dan perilaku, asal-usul manusia, dan keanekaragaman 

kebudayaannya serta bertujuan untuk mengapresiasi manusia. 

Antropologi Kristen disebut juga antropologi teologi yang memiliki 

pengertian sebagai ilmu yang mempelajari manusia berdasarkan prinsip-prinsip 

kristiani (Aiello, 2014). Prinsip utama dari antropologi Kristen ialah memahami 

manusia yang memiliki tubuh, rasio, kehendak, relasional interpersonal, secara 

substansial satu, diciptakan oleh Allah menurut gambar-Nya, melemah secara 

pribadi dan interpersonal karena dosa dan diundang untuk menjadi anggota tubuh 

Yesus melalui iman dan baptisan (Brugger, 2009). Titik tolak antropologi Kristen 
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ialah klaim bahwa manusia diciptakan oleh Allah (de Gruchy, 2006). Filsafat 

antropologi Kristen memiliki pandangan bahwa manusia merupakan makhluk 

religi yang diciptakan Allah sehingga taat kepada Allah, makhluk individu yang 

berharga bagi Allah, makhluk susila yang melakukan hal baik dan benar, serta 

makhluk sosial yang memiliki rasa solidaritas (Karnawati & Widodo, 2019). 

Secara sederhana, antropologi Kristen mempelajari tentang manusia menurut 

prinsip kristiani yang menyatakan manusia adalah makhluk yang diciptakan 

Allah sesuai rupa-Nya, taat kepada Allah, berharga dalam pandangan Allah, 

dapat melakukan hal benar dan baik, serta memiliki rasa solidaritas. 

PERAN GURU 

Guru adalah tenaga pendidik yang mengabdikan dirinya untuk 

mengajarkan pengetahuan dan dapat menjadi sosok yang diteladani oleh siswa 

(Safitri, 2019). Tugas utama guru ialah mendidik siswa pada semua jenjang 

pendidikan (U, 2015). Guru menyalurkan sejumlah pengetahuan kepada siswa 

agar siswa memiliki kehidupan moral yang baik (Simorangkir, 2013). Juhji 

(2016)  juga memaparkan bahwa guru merupakan seorang pendidik yang dapat 

menjadi model atau teladan bagi siswa. Samosir (2019) mengungkapkan bahwa 

guru merupakan unsur penting dalam kegiatan mengajar dan disebut juga sebagai 

agen yang memungkinkan siswa berdialog dengan dunianya, serta guru juga 

mendorong siswa menimbah pengetahuan, pemahaman, dan memberikan 

kontribusi bagi dunianya. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka guru 

merupakan tenaga pendidik dengan tugas mendidik dan memberikan sejumlah 

pengetahuan serta teladan bagi siswa, juga sebagai agen yang mendorong siswa 

untuk berkontribusi bagi dunianya. 
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Guru Kristen adalah seorang pendidik yang mengajarkan prinsip dan 

praktik imannya yang diaktualisasikan melalui kehidupan sehari-harinya 

(Utomo, 2017). Menurut van Brummelen (2011), guru Kristen adalah teladan 

kasih yang kristiani. Nainggolan (2011) juga memaparkan bahwa seorang guru 

Kristen adalah pendidik yang mengajarkan imannya dan meneladankan pribadi 

Yesus sebagai Guru Agung dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, menurut 

Priyatna (2017), guru Kristen adalah rekan sekerja Allah dalam menggembalakan 

murid yang Tuhan percayakan kepada lembaga sekolah agar memiliki karakter 

Yesus dan menghasilkan buah. Lebih jelas lagi, guru Kristen mengajarkan 

pengetahuan yang bersumber dari Allah serta mengajarkan wujud kasih Allah 

dengan berlandaskan kebenaran firman Allah (Berkhof & van Til, 2010). 

Singkatnya, guru Kristen mengajarkan dan mengaktualisasikan imannya, sebagai 

teladan kasih yang meneladankan pribadi Yesus, juga rekan sekerja Allah yang 

memiliki karakter Krisus dan menghasilkan buah dengan berlandaskan 

kebenaran firman Allah. 

MacCoullugh (2013) berpendapat bahwa seorang guru Kristen berperan 

sebagai seorang pengajar, pelayan, dan orang yang berotoritas serta sebagai 

teladan. Sejalan dengan pendapat MacCoullugh, Samosir (2019) menjelaskan 

bahwa seorang guru Kristen berperan sebagai pengajar, pembimbing, dan 

penginjil yang meneladani Yesus Yesus. Tung (2013) menyatakan bahwa guru 

Kristen berperan dalam proses pemulihan hubungan Allah dengan manusia yang 

telah rusak. Guru Kristen tidak hanya menyalurkan berbagai disiplin ilmu, namun 

mengajarkan segala sesuatu seturut kebenaran Firman Allah (Prijanto, 2017). 

Guru Kristen tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan melainkan memberikan 
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pengajaran yang berkaitan dengan iman Kristen, menjadi saluran berkat, dan 

panutan bagi siswa serta membimbing siswa untuk melakukan apa yang 

dipelajari berkaitan dengan pengajaran iman Kristen (Samosir, 2019). 

Berdasarkan semua kalimat di atas, diketahui bahwa guru Kristen berperan 

sebagai pengajar, pelayan, orang yang berotoritas, penginjil yang meneladani 

Yesus, memulihkan relasi Allah dan manusia yang telah rusak, tidak hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan, namun mengajarkan semua hal yang bersumber 

dari Allah. 

Menurut Pullias dan Young (1968) dalam Kirom (2017), salah satu peran 

guru yang penting yakni memegang otoritas dalam kelas. Seorang guru Kristen 

diberi wewenang atau otoritas oleh Tuhan untuk mengajarkan dan mengabarkan 

injil kepada siswa (Adhielvra & Susanti, 2020), namun guru adalah orang 

berdosa, termasuk guru Kristen (Debora & Han, 2020). Debora dan Han  (2020) 

menambahkan lagi bahwa efek dosa membuat manusia mati secara rohani, 

sehingga tidak mampu datang kepada Yesus dan hanya dapat berbuat baik bila  

dilahirbarukan oleh Roh Kudus agar dapat memahami dan menjalankan perannya 

dengan baik (van Brummelen, 2011) yang didemonstrasikan melalui relasinya 

dengan Allah Tritunggal, orang lain,  dan dirinya sendiri (Panggabean, 2018). 

Secara sederhana dapat dituliskan bahwa guru berperan sebagai 

pemegang otoritas dalam kelas untuk mengajarkan dan mengabarkan injil kepada 

siswa, namun guru adalah orang berdosa yang perlu dilahirbarukan oleh Roh 

Kudus sehingga dapat memahami dan menjalankan perannya dengan baik yang 

didemonstrasikan melalui relasinya dengan Allah, sesama, dan dirinya. 
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OTORITAS SEORANG GURU 

Toha (2012) menyatakan bahwa otoritas memiliki kesamaan arti dengan 

wewenang yakni sebagai  hak memberi perintah bagi orang lain untuk melakukan 

maupun tidak melakukan sesuatu. Mendukung pernyataan tersebut, Haugaard 

(2017) menjelaskan bahwa otoritas merupakan suatu bentuk kekuasaan yang 

biasanya berjalan dengan posisi atau jabatan dan memerlukan peran dari 

penerima kekuasaan melalui tindakan tertentu. Siadari (2019) juga memaparkan 

bahwa otoritas berarti kekuasaan atau wewenang yang sah untuk bertindak sesuai 

fungsinya dan untuk memerintah orang lain. Konsep otoritas berhubungan erat 

dengan konsep kekuasaan atau kekuatan yang sah dan merupakan bentuk 

pengaruh yang paling efektif (Esmaeili, Mohamadrezai, & Mohamadrezai, 

2015). Selaras dengan pendapat-pendapat di atas, Utomo (2017) memaparkan 

bahwa otoritas penting bagi seseorang yang ingin memberi dampak terhadap 

orang lain. 

Secara singkat, otoritas merupakan hak, kekuasaan, kekuatan, dan 

wewenang yang sah dalam memerintah orang lain untuk melakukan tindakan 

tertentu yang berpengaruh atau berdampak terhadap sesama. 

Seorang guru memiliki otoritas atau wewenang atas siswa dalam proses 

pembelajaran (Adhielvra & Susanti, 2020). Seorang guru memiliki otoritas untuk 

menanamkan disiplin kepada siswa (Kitchen, 2014). Moeis, Rafni, dan Indrawati 

(2010) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis otoritas guru yakni otoritas praktis 

dan otoritas. Otoritas praktis berkaitan langsung dengan tindakan guru untuk 

mendisiplinkan siswa, sedangkan otoritas teoritis merupakan otoritas guru yang 

berhubungan dengan kerangka berpikir guru. 
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Otoritas guru dibangun dari cara guru berelasi dengan siswa, keterampilan 

guru di bidang pengetahuan, dan kemampuan untuk menghadapi situasi yang 

membutuhkan kreativitas dan sikap reflektif (Flores, Filho, Marques, & Rigo, 

2018). Guru dapat mengggunakan otoritas mereka untuk memaksimalkan 

keefektifan mengajar mereka, serta memberikan contoh positif bagi siswa yang 

memengaruhi karakter siswa (Kurland, 2008). Seorang guru Kristen dalam 

memahami maupun menggunakan otoritasnya perlu memahami sumber 

otoritasnya. Menurut Alinurdin (2018), Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa 

Allah Tritunggal ialah sumber otoritas dan kebenaran itu sendiri. Ia adalah 

standar otoritas yang benar. Pernyataan Alinurdin, didukung oleh pendapat 

Reynaldi (2019) bahwa Allah Tritunggal melalui firman-Nya dalam Alkitab 

sangat baik dalam menuntun iman dan praktik kekristenan seorang guru Kristen. 

Hasil temuan Adhielvra dan Susanti (2020) menunjukkan bahwa guru yang 

berotoritas akan memengaruhi siswa yang kurang disiplin dalam proses 

pembelajaran. 

Melalui semua penjelasan di atas, maka guru memiliki otoritas atas siswa 

yang dibangun dari cara guru berelasi dengan siswa berupa otoritas praktis dan 

teoritis yang memengaruhi karakter siswa. Oleh karena itu, seorang guru Kristen 

perlu memahami sumber otoritasnya yaitu Allah Tritunggal melalui firman-Nya. 

IMPLEMENTASI OTORITAS DI KELAS 

Implementasi otoritas atau kekuasaan di dalam kelas oleh seorang guru 

merupakan hal yang penting (Moeis, Rafni, & Indrawati, 2010). Guru dapat 

mengimplementasikan otoritasnya dalam bidang akademis maupun nonakademis 

yang memengaruhi pembentukan karakter siswa (Loliyana, 2018). Menurut 
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Adhielvra dan Susanti (2020), implementasi otoritas sangat memengaruhi 

karakter, kedisiplinan, dan ketaatan siswa atas peraturan terlebih Tuhan. Selain 

itu, implementasi otoritas guru juga penting bagi guru dalam mendisplinkan 

siswa, agar siswa hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, mengendalikan diri, 

hidup tertib, dan memiliki karakter yang kuat (Setiawan, 2018). Implementasi 

otoritas yang benar akan mengikutsertakan tindakan memengaruhi (Utomo, 

2017). 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa implementasi 

otoritas penting dalam bidang akademis maupun nonakadamis yang dapat 

memengaruhi karakter siswa, sehingga siswa dapat hidup sesuai kebenaran 

firman Tuhan, mengendalikan diri serta memilih dan mengambil keputusan 

mengenai suatu kebenaran. 

Guru dapat mengimplementasikan otoritasnya pada tiga area yakni dalam 

pengelolaan struktur kelas, penguasaan konten pelajaran, dan relasi dengan siswa 

(Kurland, 2008). Secara ideal, guru seharusnya mampu mengelola kelas, 

menguasai konten dengan kontrol secara langsung terhadap pembelajaran 

maupun siswa (2020). Menurut Purnama (2006) dalam Adhielvra & Susanti 

(2020) pengelolaan kelas berupa tindakan kontrol yang dilakukan guru bertujuan 

untuk mendisiplinkan siswa agar tetap pada perilaku yang taat dan patuh. Dengan 

demikian, guru perlu mengimplementasikan otoritasnya untuk mendorong siswa 

taat dan patuh pada peraturan dengan cara konsisten melakukan peraturan dan 

prosedur yang telah disepakati oleh guru dan siswa. 
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Guru Kristen perlu menyadari bahwa ia memegang otoritas tertinggi di 

dalam kelas dan menjadi orang yang paling bertanggungjawab untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan dunia maupun kehidupan kekal 

dan sebagai penerima otoritas dari Allah untuk mendidik siswa agar tunduk, 

patuh, dan taat kepada Allah dengan penuh kasih sehingga ia tidak 

menyalahgunakan otoritasnya (Tafonao, 2018). Implementasi otoritas yang baik 

tentu dapat menolong siswa dalam mengembangkan potensi dan karakter yang 

mereka miliki ke arah yang baik (Adhielvra & Susanti, 2020). Walau demikian, 

tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat guru Kristen yang 

menyalahgunakan otoritasnya. Penyebab penyalahgunaan otoritas adalah 

kurangnya kesadaran bahwa otoritas yang dimiliki untuk mendidik maupun 

memerintah siswa adalah otoritas yang diberikan oleh Allah sebagai Pemegang 

otoritas tertinggi, serta kurangnya cara pandang guru dalam melihat siswa sebagai 

mahkota ciptaan Allah yang berdosa sehingga ditebus oleh Yesus (Adhielvra & 

Susanti, 2020). 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, guru dapat 

mengimplementasikan otoritasnya yakni dalam pengelolaan struktur kelas, 

penguasaan konten pelajaran dan relasi dengan siswa dengan kontrol secara 

langsung agar siswa konsisten melakukan peraturan dan prosedur. Selain itu, 

guru memegang otoritas tertinggi di dalam kelas untuk mendidik siswa taat 

kepada Allah dengan penuh kasih. Guru juga perlu mengimplementasikan 

otoritasnya dengan tepat bukan menyalahgunakan otoritasnya. 
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PEMBAHASAN 

Setiap manusia perlu memiliki suatu pandangan filsafat. Menurut Atmaja 

(2020), filsafat merupakan ilmu yang mengkaji cara berpikir secara mendalam 

tentang hakekat dari sesuatu. Terdapat beberapa macam filsafat contohnya 

metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Salah satu cabang dari filsafat metafisika 

adalah antropologi. Filsafat antropologi berkaitan dengan manusia serta aspek-

aspek kehidupannya. Hal ini senada dengan pendapat Septiarti, Hanum, 

Wahyono, D, dan Efianigrum (2017) yang menjelaskan bahwa filsafat 

antropologi adalah ilmu yang menyelidiki aspek fisik maupun non fisik dari 

manusia secara utuh. Terdapat karakteristik yang mendasar dari filsafat 

antropologi Kristen. Pernyataan tersebut didukung oleh Karnawati dan Widodo 

(2019) bahwa antropologi Kristen memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam, karena menjelaskan asal usul manusia yang diciptakan Allah dengan 

memiliki sifat dan peran sebagai anak Allah. 

Filsafat antropologi dan dunia pendidikan memiliki keterkaitan yang erat, 

khususnya bagi seorang guru. Seorang guru memerlukan pandangan filsafat yang 

tepat, karena filsafat dapat menentukan arah pemikiran seseorang. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Septiarti, Hanum, Wahyono, D, dan Efianigrum 

(2017) yang mengemukakan bahwa filsafat menuntun pada sebuah pembaharuan 

dan perubahan pola pikir. Bagian filsafat yang mengkaji perihal peran seorang 

guru adalah filsafat antropologi. Hal ini dinyatakan oleh Knight (2009) bahwa 

kajian antropologi penting bagi seorang guru karena berkaitan dengan manusia. 

Filsafat antropologi dapat menuntun pemahaman seorang guru mengenai 

pengajarannya hingga kepada gambaran dirinya. Selaras dengan kalimat tersebut 
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Knight (2009) memaparkan bahwa seorang guru yang mengajar perlu mendalami 

sifat dasar manusia, kebutuhan-kebutuhan sosial manusia juga kebutuhan-

kebutuhan pribadi mereka, dan gambaran manusia secara utuh. Pemahaman 

tersebut dapat memengaruhi guru dalam mengimplementasikan peran-perannya 

di bidang pendidikan, seperti penerapan otoritas guru. Selain itu, kajian 

antropologi dapat menjadi sarana dalam menanamkan kebudayaan kepada siswa 

agar sesuai dengan arahan yang tepat. Hal ini sepadan dengan pendapat Knight 

(2009) yang mengatakan bahwa paham antropologi berdampak bagi peran guru 

saat mereka berinteraksi dengan para murid sebagai manusia. 

Seorang guru berperan sebagai pemegang otoritas dalam proses 

pembelajaran. Seorang guru yang memiliki filsafat antropologi yang tepat, tentu 

dapat menjalankan perannya dengan baik. Kalimat di atas didukung oleh 

pendapat Rochana (2010) yang memaparkan bahwa pemahaman mengenai 

antropologi membuat guru mampu menjalani perannya secara khusus dalam 

menyikapi perbedaan budaya, bahasa, maupun kepercayaan siswa yang beragam. 

Melalui peran tersebut, guru Kristen dapat memberitakan kebenaran Allah. 

Otoritas guru diberikan oleh Allah sebagai Pemegang otoritas yang utama agar 

guru dapat mendisiplinkan siswa serta memengaruhi siswa agar memiliki 

karakter yang serupa dengan Yesus. Hal ini didukung oleh pernyataan Adhielvra 

dan Susanti (2020) bahwa Allah memberikan guru sebuah otoritas untuk 

menyampaikan kebenaran kepada siswa, sehingga siswa mengalami keserupaan 

dengan Yesus. 

Seorang guru perlu memiliki standar otoritas yang benar dan absolut, 

yaitu Yesus. Hal ini selaras dengan pernyataan Adhielvra dan Susanti (2020) 
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yang memaparkan bahwa sumber dari otoritas seorang guru Kristen adalah Yesus 

sendiri. Selanjutnya, seorang guru Kristen perlu mengetahui cara 

mengimplementasikan otoritas tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan 

Utomo (2017) bahwa seorang guru Kristen harus menyadari dari mana ia 

mendapatkan otoritas dan bagaimana ia menggunakannya sesuai kehendak 

Yesus, sumber otoritasnya. 

Cara guru menjalankan perannya sebagai pemegang otoritas harus 

didasari oleh kasih dan keadilan seperti yang Yesus lakukan. Hal ini diungkapkan 

oleh Adhielvra dan Susanti (2020) bahwa guru memberitakan kebenaran melalui 

otoritas yang diterapkan untuk memengaruhi siswa semakin menyerupai Yesus 

didasari kasih dan keadilan. Agar seorang guru Kristen dapat melakukan 

otoritasnya berdasarkan kasih dan keadilan, maka ia perlu belajar dari teladan 

Yesus sebagai pemberi otoritas. Kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan 

pernyataan Graham (2009) bahwa Yesus menjalankan otoritasnya dengan penuh 

kasih dan keadilan, dan senada juga dengan perkataan Hoekema (2008), bahwa 

manusia harus siap dan rela untuk meneladani Yesus, gambar Allah yang 

sempurna. 

Otoritas yang mutlak adalah milik Allah. Sejalan dengan itu, Bavinck 

(2006) menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas 

mutlak atas manusia. Allah memberi manusia otoritas untuk memerintah orang 

lain. Seperti yang diungkapkan oleh Grudem (2000) bahwa Allah memberi 

wewenang atau otoritas kepada manusia untuk berotoritas. Selama pelayanan 

Yesus melakukan segala sesuatu dengan otoritas absolut. Dia berbicara dengan 

otoritas Allah sendiri sebab Dia sendiri sepenuhnya adalah Allah (Grudem, 
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2000). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Estep, Anthony, dan Allison (2008) 

bahwa Yesus mengajar dengan otoritas yang absolut. 

Yesus memiliki otoritas yang absolut, namun Ia tidak meninggalkan 

manusia. Hal ini senada dengan penjelasan Bavinck (2006)  bahwa meskipun 

Yesus berotoritas atas sorga dan bumi, Ia meninggalkan posisi-Nya untuk 

menjadi salah satu dari manusia dan satu dengan manusia. Dia mengalami apa 

yang manusia alami, hidup bersama manusia, melayani manusia, menderita untuk 

manusia dan bersama manusia, mengajar dan mengoreksi manusia, dan 

membawa manusia ke perjumpaan dengan Allah dan anugerah-Nya. Dia 

menawarkan, memimpin, dan mengajar, tetapi Dia tidak memaksakan otoritas-

Nya. 

Seluruh pelayanan yang Yesus kerjakan membuktikan otoritas-Nya dan 

relasi-Nya dengan murid-murid-Nya. Yesus dalam pengajaran-Nya memberikan 

ajakan kepada semua murid-Nya untuk aktif memikirkan dan mengambil 

kesimpulan dari setiap jawaban dan pengajaran-Nya. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan Utomo (2017) bahwa Yesus melakukan pengajaran dengan penuh 

kuasa dan persuasif serta tidak otoriter. Wewenang atau otoritas Yesus nyata 

melalui perbuatan-Nya yang nyata bagi semua orang termasuk murid-murid-Nya 

(Graham, 2009). Ia cakap dalam memberitakan Firman Allah serta merasakan 

beban hati orang-orang yang berinteraksi dengan-Nya. Tuhan Yesus tidak 

menggunakan otoritas-Nya untuk mendominasi atau memaksa. Yesus tidak 

menggunakan otoritas-Nya untuk “memerintah atas” orang. 
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Otoritas atau kekuasaan yang diimplementasikan oleh seorang guru 

Kristen merupakan kekuatan untuk memengaruhi siswa, akan tetapi masih terjadi 

penyalahgunaan otoritas yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, kurangnya 

kesadaran bahwa otoritas yang dimiliki untuk mendidik maupun memerintah 

siswa adalah otoritas yang diberikan oleh Allah sebagai Pemegang otoritas 

tertinggi. Penyebab kedua, yakni cara pandang seorang guru terhadap siswa 

sebagai milik Allah yang berdosa, namun telah ditebus oleh Yesus. Kedua 

penyebab tersebut sangat didukung oleh pendapat dari Adhielvra dan Susanti 

(2020) yang memaparkan bahwa guru menyalahgunakan otoritasnya karena ia 

tidak memiliki pandangan yang tepat tentang sang Pemberi otoritas dan 

pandangan tentang keberhargaan siswa di hadapan Allah yang dididik oleh guru. 

 Penyalahgunaan otoritas dari Allah merupakan suatu kesalahan. Seorang 

guru Kristen yang menjalankan perannya sebagai pemegang otoritas di kelas 

sesungguhnya sedang menampilkan aktualisasi iman percayanya sehingga ia 

harus belajar dari Yesus. Seperti kata Graham (2009) bahwa Yesus mengajar 

dengan otoritas dan memakai kuasa untuk orang lain. Demikianlah seharusnya 

kuasa atau otoritas dipakai oleh pendidik Kristen, agar siswa mengalami 

perubahan hidup (Utomo, 2017). Penyalahgunaan otoritas oleh seorang guru 

dapat terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru. Contohnya 

tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan guru dengan tujuan mendisiplinkan 

siswa. Penyalahgunaan otoritas memberikan dampak yang beragam bagi siswa. 

Seperti yang dijelaskan oleh Muis (2017) bahwa penyalahgunaan otoritas dapat 

membuat siswa minder, sakit hati, marah, sedih, dan ingin membalas dendam 

kepada guru. Oleh karena itu, paham antropologi Kristen dapat menolong 
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seorang guru Kristen untuk memahami hakekat manusia di hadapan Allah, Sang 

Pencipta (Knight, 2009). 

Pandangan guru Kristen yang benar tentang siswa sangatlah berpengaruh 

terhadap pengajarannya. Pemahaman tentang siswa sebagai ciptaan Allah 

terkandung dalam filsafat antropologi Kristen. Kalimat tersebut setara dengan 

pendapat Aiello (2014) yang menyatakan bahwa manusia yang unik sebagai 

ciptaan Allah merupakan dasar pemikiran filsafat antropologi Kristen, akan tetapi 

sulit untuk memahami manusia secara utuh. Seperti yang dijelaskan oleh 

Hoekema (2008) bahwa manusia adalah ciptaan sekaligus pribadi yang sulit 

dipahami. Hoekema (2008) menjelaskan lagi bahwa pandangan yang tepat 

tentang manusia membawa pada pengertian tentang manusia yang telah 

menyimpang dan melawan kehendak Allah, tetapi telah ditebus oleh-Nya. 

Guru Kristen memandang siswa sebagai orang yang jatuh dalam dosa, 

namun sebagai gambar dari Allah yang hidup. Hal ini mengingatkan guru Kristen 

bahwa mereka harus memperlakukan siswa sebagai rekan penguasa yang bebas, 

bertanggung jawab, kreatif, rasional, dan bermoral. Pemahaman tersebut seirama 

dengan pernyataan Graham (2009) yang menjelaskan bahwa siswa telah jatuh 

dan ditebus Allah untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab yang sama 

dengan manusia lainnya. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi guru Kristen 

untuk menyadari bahwa terlepas dari campur tangan Alah, melalui firman-Nya, 

Roh-Nya, dan perwakilan-Nya dari Yesus, siswa pasti menghayati gambar itu 

dengan cara yang tidak menghormati Tuhan dan yang sering melukai orang lain. 

Oleh sebab itu, sebagai guru yang mewakili Yesus, Graham (2009) mengatakan 

bahwa guru Kristen memasuki kehidupan siswa bukan untuk mengendalikan 
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siswa, tetapi untuk mengasihi dan mendisplinkan mereka dalam kejatuhan 

mereka.  

Yesus menggunakan otoritas-Nya untuk melayani, seperti yang 

diungkapkan Graham (2009) bahwa Yesus adalah pribadi yang melayani. Oleh 

karena itu guru Kristen tidak hanya melakukan sesuatu untuk mempertahankan 

kontrol atau menegaskan otoritas, melainkan untuk melayani siswa. Guru Kristen 

harus menggunakan wewenang atau otoritas untuk memungkinkan siswa menjadi 

seperti yang Allah kehendaki seturut dengan tujuan penciptaan mereka melalui 

tindakan pelayanannya. Hal ini didukung juga oleh pendapat Graham (2009) 

bahwa guru Kristen perlu mengajar dengan otoritas dan mewujudkan apa yang 

diajarkan dan mempersonalisasikan pengajarannya hingga siswa semakin serupa 

dengan Yesus.  

Guru Krsiten tidak berpikir bahwa otoritas yang diberikan Tuhan 

memungkinkan mereka mengendalikan segala sesuatu termasuk siswa, 

melainkan membantu siswa belajar bertanggungjawab atas pilihan perilaku 

mereka sendiri dengan menerima konsekuensi dari pilihan tersebut. Guru tidak 

menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan hanya untuk memaksa siswa 

mematuhi aturan dan harapan para guru atau sekolah. Guru tidak menggunakan 

otoritas mereka untuk menghargai perilaku baik yang menaati peraturan serta 

menghukum siswa yang tidak taat pada aturan. Guru memberi siswa tanggung 

jawab dan akuntabilitas sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan dan agar 

pengampunan benar dapat diberikan oleh guru kepada siswa. 
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Pemahaman tersebut. sejalan dengan penjelasan Graham (2009) yang 

memaparkan bahwa guru tidak mengabaikan perilaku buruk atau mengabaikan 

kesalahan, sebaliknya karena guru menilai siswa segambar dan serupa dengan 

Allah yang dapat membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. 

Ketika siswa memilih untuk tidak memenuhi tanggung jawab mereka atau 

melukai orang lain, mereka bertanggung jawab dan akan dihadapkan dengan 

perilaku dan pilihan tersebut melalui konsekuensi yang harus ditanggung oleh 

siswa. Secara singkat Bavinck (2006) menjelaskan bahwa seorang guru Kristen 

harus mengambil tindakan yang tepat dan adil dalam mendisiplinkan siswa yang 

melakukan kesalahan. 

Hal-hal yang dilakukan guru Kristen sebagai bentuk implementasi 

otoritasnya, menggambarkan cara yang telah Yesus lakukan. Guru telah diberi 

wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan hal yang sama. Sesuai dengan 

pernyataan Grudem (2000) bahwa cara Tuhan memberikan belas kasihan dan 

mengeksekusi keadilan seperti yang Dia kehendaki, sesuai dengan apa yang 

benar menjadi contoh bagi guru Kristen. Secara keseluruhan proses implementasi 

otoritas menuntut guru bertindak dengan kasih dan keadilan. Tujuannya selalu 

untuk rekonsiliasi bukan sekadar kepatuhan (Graham, 2009). Peristiwa 

rekonsiliasi akan memengaruhi hati siswa, untuk membawa komitmen yang lebih 

baik, mengenali dan mengakui dosa, untuk mengalami pengampunan, serta 

membuat para siswa tidak hanya berperilaku lahiriah seperti yang diinginkan 

guru atau sekolah melainkan mengalami perubahan karakter yang memuliakan 

Allah. Hal ini selaras dengan ungkapan yang diutarakan oleh Graham (2009) 

bahwa implementasi otoritas tidak hanya membawa siswa pada suatu kepatuhan 
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melainkan rekonsiliasi yang membuat siswa mengenali dosanya, mengalami 

pengampunan, dan berkomitmen untuk berubah demi kemuliaan Tuhan. 

Berdasarkan uraian tersebut, lembaga pendidikan sebaiknya 

menanamkan prinsip yang sama kepada semua guru sebagai pemegang otoritas 

di kelas. Guru Kristen sebagai pemegang otoritas perlu memahami dan 

menyadari bahwa otoritas tertinggi adalah Allah melalui Yesus, sehingga 

seharusnya guru melihat perannya sebagai pemberian Allah. Ketika guru 

memahami bahwa Allah adalah otoritas tertinggi atasnya maka seorang guru 

Kristen tidak menggunakan otoritas tersebut semena-mena maupun sesuka hati 

dalam mendisiplinkan siswa melainkan atas dasar kasih dan keadilan. Dengan 

demikian, penggunaan otoritas dilakukan karena guru mengasihi siswa sebagai 

gambar dan rupa Allah yang merupakan inti dari filsafat antropologi Kristen, 

sehingga tujuan penggunaan otoritas yaitu demi kebaikan siswa sesuai dengan 

kebenaran firman Tuhan dan semakin serupa dengan Yesus terlaksana. Selain itu, 

guru sebagai pemegang otoritas juga perlu meneladani pengajaran Yesus yang 

penuh kuasa, namun tidak bersifat otoriter. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa 

seorang guru Kristen mengimplementasikan otoritasnya berlandaskan kasih dan 

keadilan seperti yang Yesus lakukan. Adapun tindakan kasih dan keadilan 

seorang guru Kristen dalam mengimplementasi otoritasnya didasari oleh 

pemahaman tentang antropologi Kristen. Antropologi Kristen memandang 

siswa sebagai manusia yang segambar dan serupa Allah, yang berdosa namun 

telah menerima penebusan dari Yesus. Guru Kristen mengimplementasikan 
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otoritas dengan kasih melalui tindakan melayani siswa, serta dengan adil 

memberikan konsekuensi yang tepat atas kesalahan siswa. Kasih dan keadilan 

dapat membawa siswa pada rekonsiliasi, pengampunan, komitmen untuk tidak 

melakukan dosa serta memiliki karakter yang memuliakan Allah. 

Hal yang dapat direfleksikan dari hasil kajian tersebut yakni pentingnya 

implementasi otoritas dengan berlandaskan kasih dan keadilan. Implementasi 

otoritas dengan cara tersebut merupakan contoh yang telah Yesus nyatakan 

kepada setiap guru. Implementasi otoritas tidaklah mudah. Oleh sebab itu, setiap 

guru Kristen perlu terus belajar dan memohon hikmat dari Allah agar mampu 

mengimplementasikan otoritasnya dengan kasih dan keadilan seturut kehendak 

Yesus. 

Berdasarkan kajian di atas maka disarankan agar para guru dapat 

mengimplemetasikan otoritasnya secara tepat. Adapun saran tersebut dapat 

diwujudkan melalui beberapa cara. Pertama, setiap guru perlu diarahkan dengan 

pemahaman yang benar melalui kegiatan berupa seminar tentang implementasi 

otoritas yang tepat secara online maupun tatap muka. Kegiatan tersebut dapat 

diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia kepada guru-guru. Tujuannya agar setiap guru memiliki pandangan 

dan aksi yang sama dalam mengimplementasikan otoritasnya. Kedua, penerapan 

sistem monitoring oleh para pemimpin di tiap sekolah untuk mengarahkan guru 

dalam menjalankan otoritasnya, dengan adanya guru mentor. Guru mentor 

berperan melihat dan menilai serta mengevaluasi implementasi otoritas guru 

lainnya. Ketiga, setiap guru perlu berefleksi apabila telah mengambil tindakan 

yang kurang tepat terhadap siswa, sehingga baik siswa maupun guru saling 
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bertumbuh dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
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