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ABSTRAK 

Marabadi Ziliwu (00000028218) 

GURU SEBAGAI PENUNTUN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI ERA 

MILENIAL 

(vii+21 halaman) 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era milenial saat ini, dapat berakibat 

buruk pada karakter siswa di sekolah, hal ini dapat terlihat dari banyaknya kelakuan 

siswa yang semakin menyimpang, seperti mengakses video pornografi, tawuran 

antar pelajar, pembulian, dan penggunaan narkoba. Melalui tanggung jawabnya 

sebagai penuntun, guru Kristen harus mampu membawa siswa memiliki karakter 

yang menyerupai Kristus. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran guru 

sebagai penuntun siswa di era milenial dalam membentuk karakter siswa menjadi 

semakin serupa dengan Kristus. Fokus kajian dalam tulisan ini yaitu, guru sebagai 

penuntun, era milenial, karakter siswa di era milenial, strategi pembentukan 

karakter siswa, dan karakter yang serupa dengan karakter Kristus. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui pimpinan Roh Kudus, guru akan 

dimampukan untuk menuntun siswa kepada Kristus, sehingga perilaku siswa 

mencerminkan Kristus di dalamnya. Disarankan supaya guru selalu menanamkan 

perilaku yang benar kepada siswa melalui pembelajaran di kelas, sehingga siswa 

selalu diingatkan untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus 

Kata kunci: Guru, penuntun, karakter, karakter Kristus, milenial 
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GURU SEBAGAI PENUNTUN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

SISWA DI ERA MILENIAL 

 Marabadi Ziliwu 
mz8218@student.uph.edu 

Fakultas Ilmu Pendidikan  
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ABSTRAK 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era milenial saat ini, dapat berakibat 

buruk pada karakter siswa di sekolah, hal ini dapat terlihat dari banyaknya kelakuan 

siswa yang semakin menyimpang, seperti mengakses video pornografi, tawuran 

antar pelajar, pembulian, dan penggunaan narkoba. Melalui tanggung jawabnya 

sebagai penuntun, guru Kristen harus mampu membawa siswa memiliki karakter 

yang menyerupai Kristus. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran guru 

sebagai penuntun siswa di era milenial dalam membentuk karakter siswa menjadi 

semakin serupa dengan Kristus. Fokus kajian dalam tulisan ini yaitu, guru sebagai 

penuntun, era milenial, karakter siswa di era milenial, strategi pembentukan 

karakter siswa, dan karakter yang serupa dengan karakter Kristus. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui pimpinan Roh Kudus, guru akan 

dimampukan untuk menuntun siswa kepada Kristus, sehingga perilaku siswa 

mencerminkan Kristus di dalamnya. Disarankan supaya guru selalu menanamkan 

perilaku yang benar kepada siswa melalui pembelajaran di kelas, sehingga siswa 

selalu diingatkan untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus.  
Kata kunci: Guru, penuntun, karakter, karakter Kristus, milenial 

 

Advances in science and technology in the current millennial era, can have a 

negative impact on the character of students in school, this can be seen from the 

many deviant behavior of students, such as accessing pornographic videos, student 

brawls, bullying, and drug use. Through his responsibilities as a guide, Christian 

teachers must be able to bring students to have a Christlike character. This study 

aims to describe the role of the teacher as a guide for students in the millennial era 

in shapping the character of students to be more like Christ. The focus of the study 

in this paper is, the teacher as a guide, the millennial era, the character of students 

in the millennial era, strategies for forming students’ characters, and character of 

Christ. Based on the results of the study it can be concluded that through the 

leadership of the holy spirit, the teacher will be able to lead student behavior reflects 

Christ in it. It is recommended thet teacher always instill correct behavior in 

students through classroom learning, so students are always reminded to have 

Christlike character. 

Keywords: Teacher, guide, character, Chirst character, millennial  
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LATAR BELAKANG 

Beberapa tahun yang lalu pemerintah telah mencanangkan tentang 

pembangunan karakter, karena melihat keterpurukan masyarakat dalam moral dan 

karakter yang semakin bobrok. Nuhamara (2018) mengutip dalam dokumen 

RPJPN, bahwa tahun 2005-2025 pendidikan karakter ditempatkan sebagai misi 

pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Ini 

menandakan bahwa sejak dulu karakter di dalam masyarakat terutama para generasi 

muda mengalami kondisi karakter yang rusak. Misi dari pemerintah inipun tidak 

menjamin pendidikan karakter di sekolah mengalami perubahan yang baik, bahkan 

mungkin terjadi peningkatan pada kelakuan yang menyimpang 

Ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri pada perubahan 

yang terjadi mendorong masyarakat untuk bertindak di luar nilai dan norma 

(Purnomo, 2014). Tantangan pada karakter ini memiliki kaitan pada perkembangan 

zaman yang semakin maju. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mampu 

mengubah seluruh cara hidup masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan 

pada bidang media sosial yang sangat cepat berkembang dan berpengaruh di 

seluruh masyarakat sehingga mengubah moral yang ada. Siswa di sekolah juga 

mengalami pergeseran moral atau karakter akibat perubahan zaman dan kondisi 

dalam masyarakat. Perkembangan pada era globalisasi menimbulkan dampak 

positif dan negatif, sehingga jika tidak mampu menguasai diri serta pandai 

memilah, maka akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang negatif (Abdulkarim, 

2006). Perkembangan pada era milenial ini sangat berpengaruh pada respon pribadi 

seseorang. Kemampuan seseorang untuk mampu menguasai diri dan beradaptasi 
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pada perkembangan yang ada maka dia mampu bertahan dan tidak terjerumus pada 

dampak-dampak negatif. Penguasa diri anak pada generasi sekarang ini sangatlah 

kurang, sehingga tidak sedikit yang tidak terjerumus pada hal yang merusak 

karakter. 

Perubahan pada era milenial ini sangat terlihat pada perubahan di bidang 

teknologi. Perubahan ini mengakibatkan banyak hal-hal asing masuk dan tanpa 

disaring oleh masyarakat terutama generasi muda menerima begitu saja. Kehidupan 

keseharian anak-anak lebih memilih menonton TV dan bermain game berjam-jam 

dari pada belajar ataupun membantu orang tua. Gaya hidup serba cepat mengubah 

karakter generasi anak zaman sekarang, mereka lebih mementingkan hasil akhir 

dari pada proses dan mendapatkan keinginan mereka dengan cara apapun seperti 

mendapatkan nilai bagus dengan menyontek, pekerjaan rumah dikerjakan orang 

lain. Perubahan lain juga terlihat, yaitu terjadinya pergaulan bebas, merokok, 

penggunaan narkotika, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, pornografi, pembulian 

dan masih banyak lagi hal-hal keterpurukan karakter generasi anak muda.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuryati (2012) di 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa tindakan merokok 

dikalangan remaja sudah menjadi hal yang biasa. Para remaja di daerah ini 

terpengaruh merokok dari teman-teman sekitarnya, bahkan sejak kelas satu SD pun 

telah mulai terbiasa untuk merokok. Penyimpangan lainnya adalah minum 

minuman keras, mencuri ayam, dan pemerkosaan. Berita dari Kompas.com 

(10/2/1019) menyatakan bahwa kepala sekolah SMP PGRI Wringinanom 

mengakui bahwa siswa yang merokok di depan guru dan tantang guru adalah 
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siswanya. Tindakan penyimpangan dari berita di atas membuktikan bahwa karakter 

siswa sekarang sudah mulai rusak. 

Karakter siswa yang telah rusak akibat ketidakmampuan menguasai diri 

terhadap perkembangan di era milenial ini, maka guru merupakan salah satu orang 

yang memiliki peran untuk memperbaiki hal ini. Peran guru yang dimaksud adalah 

peran membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Wahyuni (2013) menyatakan 

bahwa Guru sebagai salah satu komponen pendidikan yang melaksanakan proses 

belajar mengajar di kelas dan juga berinteraksi langsung kepada siswa, memiliki 

tanggung jawab besar untuk menanamkan pendidikan karakter tersebut di dalam 

diri siswa. Guru yang mampu membentuk karakter siswa adalah guru yang mampu 

menuntun kepada karakter kebenaran sejati yaitu karakter Kristus. Guru menjadi 

penuntun bagi anak didiknya adalah guru yang sudah memiliki karakter yang serupa 

dengan karakter Kristus. Guru sebagai penuntun mampu membentuk karakter 

siswanya menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. 

Profesi yang dimiliki oleh guru adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, 

sehingga pada akhirnya para pendidik bertanggung jawab kepada Allah atas 

penggunaan karunia yang mereka miliki dan juga bertanggung jawab kepada para 

peserta didik dalam membagikan hasil kajian mereka (Panggabean, 2018). Guru 

selayaknya tidak menyianyiakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, guru harus 

mampu menjadi orang yang paling diteladani. Melalui tuntunan guru siswa mampu 

berjalan di jalan yang benar, memiliki pengetahuan yang cukup, mampu 

mengahadapi dunia, menjadi berguna bagi semua orang dan mengenal Tuhan. 
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Guru pada era melenial ini dihadapkan pada siswa yang merupakan anak 

milenial itu sendiri, sehingga butuh tuntutan yang semakin berat, terutama untuk 

mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi berbagai dinamika perubahan yang 

berkembang pesat (Muaddab, 2011). Perubahan yang terjadi ada banyak di dalam 

kehidupan siswa, terutama pada perubahan karakter. Terjadinya perkembangan  

pada zaman ini, generasi milenial menjadi puncak atau inti dari segala 

perkembangan ini, sehingga mengakibatkan generasi ini mengalami penurunan 

karakter, karakter mereka dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan peran guru sebagai penuntun di era 

milenial untuk membentuk karakter siswa yang telah rusak supaya memiliki 

karakter yang semakin serupa dengan karakter Kristus.  
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GURU SEBAGAI PENUNTUN 

Guru sebagai peununtun adalah sesorang yang mampu mengajar dan 

membimbing siswa dalam mengembangkan bakat untuk menuntun siswa 

menemukan dan menentukan tujuan hidupnya (Brummelen, 2006). Guru sebagai 

penuntun bagi siswa merupakan suatu tanggung jawab yang besar, ketika seorang 

guru mengambil tanggung jawab ini maka guru harus berani membimbing mereka 

ke arah dan tujuan yang benar. Guru tidak hanya bertaggung jawab kepada 

siswanya, tetapi guru bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, bangsa, 

dan terlebih kepada Tuhan. Musriadi (2002) menyatakan hal yang serupa, bahwa 

menjadi guru yang menuntun siswa, guru harus siap untuk menjaga, mengarahkan, 

dan membimbing siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya.  

Berdasarkan pendapat Brummelen (2006) dan Musriadi (2002) di atas dapat 

diimplikasikan bahwa guru mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan 

bakat dan talenta yang dimiliki oleh siswa. Guru harus menuntun siswa agar 

menggunakan bakat dan potensinya untuk hal-hal yang benar dan berguna bagi 

orang lain. Siswa akan semakin terpanggil untuk mampu menggunakan karunia 

yang dimilikinya dalam memuliakan dan melayani Tuhan. Guru tidak hanya 

mentransfer ilmu kepada siswa, namun menanamkan nilai-nilai kehidupan juga 

perlu untuk mengenal ciptaan-Nya dan bertumbuh dalam kebenaran yang sejati. 

Usaha guru menjadi penuntun tidak terjadi dengan sendirinya, guru harus 

memiliki kompetensi, serta arah dan tujuan (Brummelen, 2006). 

a. Guru harus memiliki kompetensi 
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Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang professional (Saragih, 

2008). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Ardiansyah (2013) menjelaskan bahwa standar kompetensi guru 

dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Guru yang memiliki kompetensi ini mampu 

menuntun maupun membimbing siswa dengan baik dalam mengembangkan 

pengetahuan siswa, kepribadian siswa, bahkan dengan potensi dan bakat yang 

dimiliki oleh siswa. 

b. Guru harus memiliki arah dan tujuan 

Tujuan guru adalah melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan (Musriadi, 

2002). Pengertian di atas jelas dikatakan bahwa tugas guru pada dasarnya adalah 

mengembangkan setiap potensi siswa agar menjadi manusia yang taat kepada 

Tuhan. Guru dalam menjalankan tanggung jawabnya harus mempunyai tujuan yang 

jelas untuk kepentingan siswanya. 
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ERA MILENIAL 

Era milenial merupakan keadaan perubahan dari era sebelumnya yang 

kurang berkembang menjadi era yang baru, dimana perbedaan era ini terlihat sangat 

jelas pada perubahan penggunaan teknologi (Faiza & Firda, 2018). Faizal dan Firda 

menambahkan bahwa generasi milenial (kelahiran 1977-1998) berumur 19 s/d 39 

tahun, mereka mempunyai pola tingkah laku berbeda dengan generasi sebelumnya, 

mereka adalah generasi yang bertumbuh dengan keleluasaan informasi. 

Penggunaan teknologi bagi era ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dengan 

penggunaan teknolgi dan berbagai media mereka mapu menghasilkan uang 

(Shahreza, 2017). Menurut penelitian Pew Research Center dalam Sabani (2018) 

mengatakan generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi 

terutama internet.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa era milenial ini di 

tandai dengan meningkatkan penggunaan alat komunikasi, media dan teknologi 

informasi yang digunakan di kalangan masyarakat. Penggunaan teknologi sudah 

menjadi ciri-ciri mereka terhadap penggunaan media sosial, mengikuti 

perkembangan teknologi dan bahkan mereka sangat peka terhadap perubahan yang 

terjadi. Setiap individu pada generasi ini memiliki karakter yang berbeda terhadap 

teknologi, perbedaan ini disebabkan pada fakor lingkungan dan keadaan mereka 

bertumbuh seperti keadaan keluarga, ekonomi, sosial dan tempat tinggal. 
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KARAKTER SISWA DI ERA MILENIAL 

Karakter merupakan kebiasaan yang dihasilkan seseorang dari setiap 

perilaku dan kepercayaannya yang membawa individu ini bertindak sesuai dengan 

identitas dirinya yang sebenarnya (Yaumi, 2016). Siswanto (2013) mengatakan 

bahwa karakter adalah identitas seseorang yang berasal dari kualitas moral dan 

mental seseorang tersebut. Karakter merupakan hasil dari perjalanan panjang 

pembentukan diri yang dipengaruhi oleh komitmen dan disiplin diri yang tinggi dan 

juga oleh pengaruh guru yang memiliki kompetensi yang berkualitas (Astika & 

Bunga, 2016). Ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter pada 

dasarnya adalah gambaran dari setiap individu atau bisa dikatakan karakter 

merupakan suatu kualitas dari individu dimana cara dia menyatakan dirinya yang 

sebenarnya. Karakter ini terbentuk dari keberadaan setiap individu, artinya bahwa 

individu yang berada dan bertumbuh besar di daerah yang maju akan memiliki 

pemikiran yang maju dibanding dengan individu yang tinggal di daerah yang 

tertinggal. Anak-anak di era milenial ini, memiliki karakternya yang terbentuk di 

saat perkembangan teknologi telah maju. Kebiasaan-kebiasaan dari keluarga, dari 

lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar yang sudah mengenal teknologi, 

membawa mereka untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman 

tersebut. 

Akibat dari perkembangan zaman yang semakin maju dan anak-anak yang 

lahir pada zaman ini akan menjadi terbiasa dengan perkembangan teknologi. Hal 

ini bisa dikatakan bahwa siswa saat ini hidup pada zaman yang telah maju dimana 

semuanya menggunakan teknologi dan media sosial. Perlu diingat bahwa 
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perkembangan zaman bukanlah suatu masalah bagi setiap kita manusia, karena 

perkembangan zaman adalah hal yang bagus, negara bisa bersaing dengan negara 

lain, pendidikan tidak tertinggal, dari negara lain, mudah mengakses informasi 

maupun dengan mudahnya kita berkomunikasi dengan orang-orang diberbagai 

belahan dunia. Kesalahan yang terjadi adalah ketika pengguna teknologi dan media 

sosial digunakan dengan tidak senonoh atau digunakan pada hal-hal yang 

merugikan orang lain maupun diri sendiri.  

Berdasarkan riset Kominfo dan UNICEF dalam Syamsoedin (2015) 

mengenai perilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet pada tahun 2014 

menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang 

internet dan bahwa 79,5 persen diantarannya adalah pengguna internet. 

Berdasarkan hasil riset di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak-anak 

di sekolah pada zaman sekarang telah mengonsumsi internet dan tahu tentang media 

sosial. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah anak-anak yang menggunakan 

internet, mengakses hal-hal yang tidak mendidik seperti situs porno, pembulian di 

media sosial. Pengaruh era globalisasi membuat generasi milenial terjerat dalam 

dunia gelap, mulai dari penggunaan narkoba, mengonsumsi alkohol, merokok, dan 

pergaulan seks bebas (lalo, 2018). 
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STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA 

Pembentukan karakter siswa adalah sebuah proses, tidak secara langsung 

semua kelakuan buruk siswa hilang begitu saja ketika guru mengajar, tetapi 

semuanya butuh proses. Perlu diperhatikan bahwa guru dalam hal ini sebagai 

penuntun, memberi hati dengan tulus dalam mendampingi siswa. Guru perlu 

melakukan kerja sama dengan orang tua untuk terus membimbing anak, terlebih 

untuk terus berdoa kepada Tuhan dalam membentuk karakter siswa.  

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam Ardiansyah (2013) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengaruh 

guru dalam pembentukan karakter siswa tentu sudah menjadi tanggung jawab 

utama. Pendidikan di sekolah yang sebenarnya tidak hanya pada kepintaran 

terhadap pengetahuan tetapi pembentukan karakter siswa menjadi fokus utama para 

guru, supaya siswa memiliki hati dan perilaku yang mulia. Guru harus berperan 

aktif dalam proses ini, dengan menjadi guru yang dapat diteladani ditiru dan 

dipercaya. Guru yang mampu membuat siswanya percaya kepada gurunya adalah 

guru yang menjunjung tinggi rasa integritas diri. Menunjukkan integritas kepada 

siswa melalui keteladanan, akan mampu mengubah pola pikir siswa terhadap 

karakter mereka sendiri. Pendidikan karakter ialah pembentukan sikap siswa yang 

dapat membawa siswa kearah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan 

norma yang berlaku (Koesoema, 2007).  
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Membentuk karakter siswa memerlukan proses yang tidak singkat, dan 

dalam proses ini butuh strategi yang harus dilakukan. Proses pengajaran, 

pendekatan, keteladanan, keterampilan, dan Roh Kudus yang membentuk karakter 

adalah hal harus yang perlu dilakukan oleh guru (Telaumbanua, 2018). 

A. Pengajaran  

Melakukan pengajaran adalah hal yang wajib dilakukan oleh guru, namun 

untuk lebih efektif guru harus bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat dalam 

mendidik atau membentuk karakater siswa. Syarbini (2014) mengatakan bahwa 

salah satu institusi yang mampu membentuk karakter siswa adalah institusi 

pendidikan. Guru maupun sekolah seudah seharusnya melakukan sosialisai kepada 

masyarakat dan kepada orang tua siswa tentang peran mereka membentuk karakter 

siswa.   

B. Pendekatan  

Pendekatan dalam hal ini adalah usaha yang dilakukan guru tentang cara 

mengakali membentuk karakter anak. Menurut Sidjabat dalam Telaumbanua (2018) 

pendekatan dalam membentuk karakter anak dan remaja bisa dilakukan sebagai 

berikut:  

Pertama; permainan verbal – yaitu melakukan pengolahan kata, misalnya 

memilih sinonim kata yang terkait dengan kejujuran, kepedulian, 

keramahan, dan kedamaian. Kedua; konsep diskusi – berdiskusi tentang 

konsep-konsep watak dan perangai. Dalam kegiatan ini, diadakan tukar 

pendapat, seperti mendengarkan dan didengarkan. Misalnya berbicara 

mengenai keberanian dan kerajinan.Ketiga; pemberian pujian – 

memberikan pujian dan dukungan kepada anak yang mampu menjawab 

pertanyaan, bercerita, serta berperilaku baik. Keempat; hadiah – 

memberikan hadiah bagi anak atas prestasinya atau setelah melakukan 

sesuatu yang baik dan benar. Kelima; kesempatan kedua – memberikan 

kesempatan kedua bagi anak jika gagal berperilaku, tidak hanya sekadar 
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hukuman. Keenam; ingatan – menghafalkan kata-kata mutiara atau 

pernyataan orang-orang terkenal.  Ketujuh; kutub berlawanan – bersama 

anak membicarakan perilaku baik dan buruk berikut konsekuensinya 

masing-masing. Kedelapan; melihat – mengenal hal yang baik dan buruk 

melalui percakapan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, guru harus memiliki kompetensi untuk 

menyampaikan pendekatan di atas, sangat perlu adanya hubungan guru dan siswa 

yang baik atau akrab dalam menjalankan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. 

C. Keteladanan dan keterampilan 

Keteladanan dan keterampilan dalam hal ini adalah sikap kepribadian 

seorang guru dalam membawa dirinya atau sering disebut dengan kompetensi 

kepribadian guru. Kompetensi kepribadian adalah sifat hakiki dari setiap individu 

yang terlihat dari perbuatan dan tindakan individu tersebut (Nizar & Hasibuan, 

2018). Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan tentang kemantapan dan 

integritas kepribadian seorang guru (Wijaya, 2018). Berdasarkan penjelasan dari 

pentingnya kompetensis guru ini, dapat diimplikasikan bahwa guru dalam 

melakukan proses pembelajaran harus mampu menyakinkan peserta didik dengan 

apa yang diajarkannya melalui sikap dan perbuatannya. Peserta didik akan merasa 

percaya dan merasa yakin ketika melihat gurunya mengajar dan melakukan sesuai 

dengan apa yang diajarnya. Guru harus mampu manampilkan sikap dan perbuatan 

yang dapat ditiru dan di teladani, hal tersebut akan mempengaruhi peserta didik 

untuk meneladani perbuatan gurunya sehingga hal ini dapat membantu 

pengembangan kepribadian peserta didik kepada hal-hal yang positif.  
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D. Karya Roh kudus 

Guru perlu menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dalam setiap pendekatan 

yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Perlu bagi guru untuk meminta pimpinan Roh 

Kudus, supaya Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati siswa. Guru yang mampu 

memberikan pimpinan yang benar adalah guru yang telah ditebus oleh Roh kudus. 

Sugiri (2006) menyatakan bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah 

kehidupan yang mengikut sertakan Kristus dalam setiap perencaannya. Karya 

Tuhan dalam mengubah tabiat manusia dilakukan melalui Roh Kudus yang bekerja  

dalam kehidupan manusia, sehingga tabiat orang Kristen tidak dapat dilepaskan 

dengan Tuhan Yesus (Brownlee, 2006). Melihat perubahan sikap murid-murid 

Yesus setelah Roh Kudus dicurah atas mereka pada hari pentakosta. Suatu bukti 

bahwa jika guru benar-benar bersandar kepada Tuhan, maka merubah perilaku 

siswanya pun mampu dikerjakan oleh Roh Kudus. 
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KARAKTER YANG SERUPA DENGAN KARAKTER KRISTUS 

Menjadi serupa dengan karakter Kristus adalah sebuah perintah Kristus 

sendiri kepada umatnya. Manusia yang tidak mengikutNya, dosa akan terus 

bertumbuh dalam hati mereka dan menjadi pemberontak terhadap Allah. Allah 

tidak membiarkan manusia terus hidup dalam dosa karena Allah adalah kasih dan 

mengasihi manusia. Kristus memberikan teladan atau contoh bagaimana hidup 

benar di hadapan Allah, dengan kita mengikuti karakter Yesus maka kehidupan kita 

berguna bagi semua orang terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kepercayaan orang 

Kristen terhadap ajaran Kristus adalah kenyataan hidup Kristus yang sesuai dengan 

pengajaran yang diberikanNya (Stott, 2008). Karakter Kristus ketika hidup di dunia 

benar-benar sesuai dengan ajaran yang diberikanNya, seperti dikatakan Pazmino 

dalam Setyo (2017) bahwa bagi orang Kristen, Yesus adalah satu-satunya model 

guru yang ideal untuk ditiru dan dihayati. Berdasarkan pendapat ini dapat 

disimpulkan bahwa karakter kristus adalah karakter yang menjadi pedoman bagi 

orang Kristen untuk hidup di dunia ini. 

Perlu diketahui bahwa guru yang mampu menjadi penuntun bagi siswanya 

untuk memiliki karakter serupa dengan Kristus adalah guru yang terlebih dahulu 

sudah memiliki karakter serupa dengan Kristus. Guru sudah mengalami Tuhan 

dalam hidupnya, hidup benar dihadapan Tuhan dan terlebih sudah lahir baru. 

Keteladanan ataupun karakter dari Kristus yang telah diberikanNya ketika berada 

di dunia, sekarang Roh Kudus memimpin manusia untuk melakukannya. Roh 

Kudus akan memberikan hikmat, memberikan pengertian, dan memberikan 

pengetahuan kepada manusia yang berkenan dihadapanNya. 
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Selama Tuhan Yesus memberikan pengajaran ketika berada di dunia, Dia 

mengajari manusia untuk melakukan Firman Tuhan. Firman Tuhan yang diajarkan 

oleh Yesus salah satunya adalah melakukan buah Roh dan selama pengajaranNya 

Tuhan Yesus selalu melakukan buah Roh ini sehingga ini adalah karakter Kristus 

yang perlu kita teladani. Roh Kudus hadir dalam buah Roh, buah Roh adalah 

karakter manusia yang sudah mengalami kelahiran baru dan buah Roh adalah kasih, 

sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah 

lembutan, penguasaan diri (Santosa, 2012). Hidup guru terlebih dahulu sudah 

menurut buah Roh kemudian mengajarkan kepada siswanya. Buah Roh ini adalah 

karakter yang harus diajarkan kepada siswa dalam menghadapi dunia sekarang ini 

yang telah jauh dari Tuhan. Mengubah hidup mereka menurut buah Roh dan 

memperkenalkan kepada mereka tentang hidup yang benar melalui kehidupan guru 

itu sendiri.  

Manusia pada dasarnya tidak akan pernah sepenuhnya bisa mengikuti atau 

melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dari hal ini terlihat bagaimana 

guru benar-benar tulus mengajarkan kepada siswanya bahwa karakter kita manusia 

harus serupa dengan karakter Kristus. Keserupaan bukan berarti memiliki karakter 

yang sama dengan Yesus, karena manusia tidak akan pernah sama seperti Yesus. 

Manusia hanyalah ciptaan dan penuh dengan dosa, tetapi dengan pertolongan dan 

karya Roh Kudus, akan memampukan manusia untuk terus memandang kepada 

Kristus dan menolong manusia untuk hidup menurut kehendakNya. 

Menurut Gill dalam Daniel Nuhamara (2018) mengatakan manfaat hidup 

sesuai karakter Kristus adalah hal tersebut baik bagi penganutnya, baik untuk 
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sesama, dan Allah dimuliakan. Guru sebagai penuntun harus membawa siswa untuk 

hidup serupa dengan karakter Kristus, supaya siswa menjalani kehidupan yang 

benar. Menjadi penuntun, yang telah hidup menurut karakter Kristus, dan yang 

telah dipenuhi oleh Roh Kudus, guru perlu menekankan bahwa kelakuan dunia saat 

ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mengubah kelakuan yang mengikut dunia 

ini perlu dimulai dari diri sendiri. Kehidupan kita tidak boleh sama dengan kelakuan 

dunia, tetapi harus menjadi teladan sehingga orang melihat Tuhan di dalam diri kita. 
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PEMBAHASAN 

Era milenial adalah zaman dimana penggunaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tidak bisa diabaikan. Penggunaan teknologi, manusia mampu menjadi 

orang yang hebat, terkenal, pintar, dan berkuasa. Penyalahgunaan teknologi juga 

mampu membawa anak generasi milenial (siswa) mengalami dampak yang negatif, 

terutama pada kerusakan karakter mereka. Kerusakan ini perlu diperbaiki karena 

keberhasilan membentuk karakter siswa akan membantu keberhasilan karakter 

bangsa (Wahyuni, 2013).  

Kualifikasi seorang guru sering kali dilihat dari keberhasilannya membuat 

siswanya menjadi orang yang pintar, seperti siswanya selalu mendapat nilai yang 

bagus, semua siswanya naik kelas, menang dari berbagai perlombaan. Apakah 

seperti ini tujuan guru yang dikatakan sebagai penuntun? Tentu saja tidak. Guru 

Sebagai penuntun, memilki kompetensi dan juga tujuan yang benar sehingga 

mampu mengenal setiap aspek dari diri siswanya, mengenal karakter mereka, 

mengenal kebutuhan dalam pembelajaran, dan menjadi teladan bagi mereka. Ini 

menyatakan bahwa guru tidak hanya mengajar dengan mentransfer semua 

pengetahuannya supaya siswanya menjadi pintar. 

Sesuai dengan kajian tentang guru sebagai penuntun, guru perlu 

mengarahkan, menjaga, dan mengembangkan bakat dan potensi anak, sehingga 

dengan secara mendalam mereka mengenal diri mereka sendiri dan melalui potensi 

ini, mereka mampu memuliakan Tuhan. Sidjabat (2019) menyatakan bahwa karena 

manusia adalah manusia berdosa, maka dalam menumbuhkan karakter mulia dalam 

dirinya sendiri sangatlah terbatas. Guru yang mampu membangun karakter 
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siswanya adalah guru yang tidak mengalami kekecewaan saat dia mengalami 

kegagalan terhadap siswanya. Guru akan terus mencoba, berusaha dan menyadari 

bahwa dirinya tidak akan pernah mampu mengubah dan menumbuhkan karakter 

yang benar dari siswanya tanpa Kristus yang mengubahkan.  

Tung dalam Tafona’o (2019) mengatakan bahwa Pendidikan Kristen adalah 

memuridkan, menggerakkan anak-anak dekat dengan Tuhan. Menggerakkan anak-

anak dekat dengan Tuhan adalah hal yang sangat perlu pada zaman seperti ini. 

Kebenaran Tuhan di mata generasi saat ini telah tersamarkan oleh berbagai godaan 

dunia. Generasi ini bertindak sesuai kebenaran mereka sendiri, sehingga selalu 

berunjung pada penyimpangan.  

Guru sepenuhnya bertanggung jawab untuk menuntun siswa yang telah 

hilang, membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Siswa tidak mampu 

menguasai diri terhadap perubahan zaman sehingga siswa terjerumus dalam 

penggunaan narkotika, merokok, melakukan aksi tawuran, pembulian terhadap 

teman, dan bahkan melawan gurunya yang seharusnya dihormati. Satu-satunya cara 

untuk menghentikan kelakuan ini adalah dengan mengubahkan karakter. Roma 

12:2 berbunyi: “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah 

oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak 

Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna”. Guru harus 

memperkenalkan kepada siswanya bahwa jalan kebenaran adalah Kristus, dan 

bahwa dengan mengikut karakter Kristus maka kehidupan kebahagiaan ada di 

dalamnya.  
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Melakukan peranan sebagai guru penuntun tentu bukan sesuatu hal yang 

mudah, karena perubahan tidak terjadi begitu saja pada diri siswa yang diajar. 

Mendidik karakter memerlukan proses dan sikap kesediaan dalam diri anak untuk 

mau belajar dan mau berubah. Guru perlu melakukan berbagai usaha untuk 

mewujudkannya, seperti strategi dalam pembelajaran. Melalui strategi dalam 

pembelajaran, anak mendapat teguran atau mendapat suatu pelajaran yang baru. 

Pendekatan atau strategi ini dilakukan supaya siswa mendapat kebiasaan yang baru 

yaitu pada hal-hal yang positif. Kelakuan positif ini akan menjadi kebiasaan yang 

terus bertumbuh dalam diri siswa, juga dalam pendekatan ini perlu bagi guru dan 

siswa untuk meminta pimpinan Roh Kudus.  

Roh Kudus akan memampukan manusia untuk melakukan yang benar, 

sehingga perilaku siswa akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Manusia tidak 

diciptakan untuk melakukan berbagai penyimpangan seperti cara hidup generasi 

saat ini. Efesus 4:24 berbunyi: “Dan mengenakan manusia baru, yang telah 

diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang 

sesungguhnya”. Berdasarkan ayat di atas Thiessen (1949) menyimpulkan bahwa 

pada mulanya manusia memiliki baik kebenaran maupun kekudusan. Ini 

menyatakan bahwa bagaimanapun kejatuhan manusia dalam dosa, jika memiliki 

hati untuk kembali pada jalan yang benar maka Tuhan memampukannya, karena 

pada mulanya manusia memiliki kebenaran dan kekudusan dalam dirinya. 

Hidup ini merupakan pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang kita 

kabarkan, melalui Injil yang kita tegaskan sebagai pusat iman, kita melahirkan 

mereka melalui kuasa Injil dan Firman oleh Roh Kudus di dalam kuasa Allah. 
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Setelah itu kita mendidik mereka di dalam karakter Kristen (Tong, 2010). Secara 

keseluruhan, tindakan guru untuk mengubah karakter siswanya adalah hanya 

karena karya Roh Kudus, sehingga perlu ditekankan kembali bahwa sepenuhnya 

guru sudah mengalami kelahiran baru untuk bisa mampu menjadi perpanjangan 

tangan Tuhan dalam membawa siswa pada karakter yang benar. 
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KESIMPULAN  

Guru sebagai penuntun adalah guru yang mampu membawa siswanya pada 

tujuan yang benar dengan bimbingan dan arahan, termasuk mengembangkan 

berbagai potensi yang terdapat dalam diri siswa untuk memuliakan Tuhan. Guru 

memberi seluruh hidupnya untuk mendidik siswanya. Guru sebagai penuntun 

memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan terus meminta Roh Kudus untuk 

terus memipinnya dalam mengajar, dengan tujuan untuk mampu membawa 

siswanya kepada Tuhan. 

Perkembangan di era milenial ini telah mengubah karakter siswa kepada 

kerusakan, namun guru adalah salah satu penentu siswa untuk memiliki karakter 

yang benar. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan siswa yang 

berkarakter, yang memiliki tujuan yang benar, berguna bagi orang lain, dan hidup 

memuliakan Tuhan. Peran guru sebagai penuntun akan membentuk karakter siswa 

menjadi siswa yang memiliki karakter seperti Kristus, sehingga di era milenial ini 

siswa mampu menjadi teladan bagi sesamanya dan terlebih memuliakan Tuhan.  

SARAN 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sumber 

penelitian pada kajian teori, pembahasan, serta sumber kajian perspektif Kristen, 

sehingga peneliti mampu menjelaskan peran guru dalam pembentukan karakter 

yang serupa Kristus dengan lebih luas. Peneliti juga disarankan untuk melakukan 

penelitian yang langsung pada pengamatan di sekolah, sehingga peneliti bisa 

mengetahui karakter siswa secara jelas dan mendapatkan fakta yang lengkap 
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