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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Generasi muda merupakan ujung tombak bagi suatu bangsa, nasib bangsa 

di masa mendatang berada dalam genggaman mereka. Bangsa yang maju dan 

berjaya, ditentukan oleh bagaimana generasi mudanya sebagai pemimpin masa 

depan mengelola negara mereka. Oleh karena itu, negara harus serius dalam 

membentuk generasi mudanya, menjadi generasi yang berguna dan berbakti bagi 

bangsa ini. Dalam hal ini, sekolah sebagai salah satu pilar pendidikan anak 

memiliki peranan yang penting, untuk membentuk mereka menjadi generasi yang 

kompeten membangun bangsa ini.  

Dalam pendidikan, guru merupakan pihak yang memegang peran utama di 

sekolah sebagai pelaksana pilar pendidikan anak. Sebagaimana fungsi pilar dalam 

bangunan, guru sebagai pelaksana pilar pendidikan anak di sekolah harus mampu 

menjadi pilar yang kuat untuk menyokong anak didik agar menjadi generasi yang 

kuat dan kokoh, bukan hanya dalam hal kognitif, namun juga karakter dan 

spiritual. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, guru harus mampu menjadi role 

model bagi siswa bukan hanya dalam perkataan namun juga harus terpancar lewat 

perbuatannya. 

Guru sebagai role model siswa berarti guru harus mampu memberikan 

teladan bagi siswa sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang ada. Hal ini 

dikarenakan guru akan selalu dijadikan standar bagi siswa untuk menilai. Lebih 

lanjut Khoe mengatakan (2013, 320) bahwa salah satu peranan guru yaitu Biblical 
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role model. Guru bukan hanya role model tetapi Biblical role model berarti guru 

harus mampu menjadi teladan lewat pengajarannya, tutur kata dan tindakan sesuai 

dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh guru harus 

mencerminkan pengajaran kebenaran firman Tuhan, dengan demikian guru dapat 

menjaga integritas mereka sebagai seorang pendidik yang merupakan pemimpin 

bagi siswa. 

Integritas merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki oleh seorang 

guru sebagai pemimpin yang dijadikan siswa sebagai role model mereka. 

Integritas adalah keutuhan atau kepenuhan, integritas lebih dari hanya sekadar hal-

hal yang berkaitan dengan moral. Hal ini berarti setiap tindakan guru baik itu tutur 

kata ataupun perbuatannya harus selaras dengan kehendak Allah, yang dilakukan 

secara konsisten, sehingga mampu menjadi teladan dan cahaya bagi siswa. Selaras 

berarti standar kebenaran integritas yang menjadi pegangan harus sesuai dengan 

standar kebenaran Allah. Hal serupa juga disampaikan oleh Tanihardjo (2015, 38-

39) yang mengatakan bahwa seorang Kristen yang berintegritas adalah orang yang 

berkarakter Kristus karena tingkah laku dan perbuatannya memiliki esensi 

kebenaran firman Tuhan. Ia menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupannya 

sehari-hari.   

Integritas merupakan faktor nomor satu yang paling kritikal bagi 

pemimpin (Kousez dan Posner, dalam Tambunan, 2018, 11). Namun integritas 

juga merupakan hal yang sekarang ini langka ditemukan dalam diri seorang 

pemimpin termasuk seorang guru sebagai pemimpin siswa. Munroe mengatakan 

(2004, 43 dan 193) bahwa sebagai seorang pemimpin, karakter dan bagaimana 

menjalani kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh bagaimana mengenali siapa 
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kita, dan apakah kita memenuhi tujuan sentral dari kehidupan di dunia ini, sebagai 

ciptaan Tuhan yang merupakan gambar dan rupa Kristus. Sebagai guru Kristen 

kita harus dapat menjadi pemimpin Kristen. Menjadi pemimpin Kristen berarti 

menjalankan pelayanan dengan berfokus pada Tuhan saja, sehingga apa yang 

dilakukan selaras dengan kehendak Tuhan.  

Pemimpin Kristen melihat pekerjaan mereka sebagai sebuah pelayanan, 

yang berarti pemimpin bekerja untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok.  Guru sebagai pemimpin yang melayani harus 

bekerja dari hati dan rela berkorban untuk kepentingan siswanya, dan bukan 

mencari keuntungan bagi diri sendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh Sen 

(dalam Winarto, 2016, 124-125) yang mengatakan bahwa pemimpin adalah 

pelayan, yang tidak mau melayani tidak berhak untuk menjadi pemimpin.  Lebih 

lanjut Winarto (2016, 125-126) mengatakan bahwa pemimpin yang melayani 

menaruh kepentingan organisasinya di atas segala sesuatu, ia harus berjuang demi 

kemajuan organisasi, seperti yang ada dalam visi-misi organisasi. 

Pada kenyataannya tidak semua orang dapat melihat memimpin sebagai 

sebuah pelayan, hal ini dikarenakan banyak orang mengartikan kepemimpinan 

hanya sebagai manajemen. Dimana kepemimpinan dianggap sebagai hal yang 

berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, manajemen, administrasi, kontrol, dan 

pengawasan (Yulk, 2001, 6). Guru yang memaknai kepemimpinan seperti ini 

tidak dapat melihat bahwa kepemimpinan adalah sebuah pelayanan, bahkan justru 

bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak lagi 

menghidupi dan mengimani firman Tuhan sebagai tujuan sentral atau landasan 
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dalam hidup mereka, sehingga mereka kehilangan integritas dalam 

kepemimpinannya.   

Iman pada kebenaran yang sejati merupakan hal fundamental yang 

dibutuhkan oleh seorang pemimpin Kristen, agar dapat hidup selaras dengan 

Tuhan. Penyelarasan itu harus dimulai dengan menemukan fondasi yang 

dengannya semua kebenaran harus dihakimi dengan kebenaran sebenarnya yang 

ada dalam kehidupan pekerjaan dan ajaran Yesus. Iman mempengaruhi 

bagaimana memandang dunia ini dan berdampak pada bagaimana kita menjalani 

kehidupan ini. Setiap orang memiliki iman namun pertanyaannya iman seperti apa 

yang dimiliki (Lindsley (2004, 21). 

Bagi umat Kristen, iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah dan 

dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap hati manusia. Orang yang beriman 

berarti percaya bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Tuhan, dan tidak ada 

jalan lain untuk dapat selamat selain percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-

satunya jalan keselamatan dan hidup (Yohanes 14:6). Hidup tidak berarti hidup di 

dunia secara fisik, namun hal ini berarti manusia lama kita yang telah mati oleh 

dosa, memperoleh kehidupan kembali oleh karena pengorbanan Yesus di kayu 

salib. Manusia memperoleh keselamatan dan menjadi manusia baru yang telah 

ditebus dari dosa, hubungan antara manusia dan Allah yang telah dirusak dan mati 

karena dosa telah dipulihkan kembali (2 Korintus 5:7).  Manusia tidak dibenarkan 

oleh karena perbuatannya tetapi karena Imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. 

Oleh karena itu tidak ada satu manusia pun yang dapat sampai kepada Bapa 

apabila tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan 
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juruselamat.  Perbuat baik dan melakukan amal tidak dapat menolong manusia 

untuk dapat memperoleh kehidupan yang kekal (Kisah Para Rasul 4:12). 

Manusia dibenarkan oleh iman bukan karena perbuatan merupakan hal 

yang membendakan antara iman Kristen dan iman dari kepercayaan yang lain. 

Bagi kebanyakan agama yang lain seperti Budha dan Islam, untuk dapat mencapai 

surga kita harus banyak berbuat baik dan melakukan amal. Semakin banyak amal 

yang kita lakukan maka makin dilancarkan perjalanan orang tersebut untuk 

menuju surga. Yulianto (2017, 3) menjelaskan bahwa Islam mengajarkan yang 

dapat menyelamatkan manusia dari siksa api neraka dan memperoleh keselamatan 

serta masuk surga adalah manusia itu sendiri, yakni dengan jalan beriman kepada 

Allah SWT, termasuk rukun iman secara keseluruhan dan mengerjakan amal 

kebaikan, amal saleh serta menjauhi segala larangan-Nya. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyak ayat Al Qur'an yang menyebutkannya, antara lain 

dalam surat Al Baqarah ayat 82.  

Iman yang menggerakkan manusia untuk boleh memiliki karakter seperti 

Kristus, untuk dapat melihat seorang Kristen betul-betul beriman atau tidak dapat 

kita lihat dari buahnya atau karakternya. Salah satu buah yang dapat kita lihat 

adalah integritas hidupnya. Ketika seorang memiliki integritas yang 

menggambarkan karakter dan teladan Kristus, orang yang demikian berarti betul-

betul menghidupi apa yang dia percayai. Oleh sebab itu seorang pemimpin 

Kristen seharusnya memimpin dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari 

pelayanannya dan memimpin dalam rel yang bersandar pada kebenaran firman 

Tuhan. Sehingga pemimpin Kristen dapat menggambarkan karakter Kristus dalam 

dirinya dimana dia memimpin dengan penuh integritas.  
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Landasan iman yang benar sangat dibutuhkan karena hal tersebut akan 

menentukan karakter dan integritas seseorang, termasuk guru sebagai seorang 

pemimpin. Iman merupakan anugerah dari Tuhan, namun manusia perlu terus 

menyiram Iman tersebut agar tidak layu dan mati. Bagi pendidikan Kristen yang 

membina mahasiswanya untuk menjadi guru-guru Kristen, sangat perlu untuk 

terus membantu mahasiswanya menyiram dan memupuk iman mereka. 

Pembelajaran yang diberikan sebaiknya bukan hanya berkaitan konten materi 

pelajaran saja.  Namun mengintegrasikan nilai-nilai dari iman Kekristenan ke 

dalam seluruh aspek kegiatan pembelajaran yang ada termasuk bidang akademik. 

Hal ini bertujuan untuk terus menjaga iman mereka kepada Yesus Kristus.   

Seorang guru Kristen yang memimpin dengan iman akan menyadari 

bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang bukan hanya sekadar diciptakan oleh 

Tuhan seperti ciptaan lainnya, tetapi juga diciptakan segambar dan serupa dengan 

natur Tuhan. Mereka akan dapat melihat bahwa siswa-siswanya sebagai gambar 

dan rupa Allah perlu dibimbing, dituntun dan diayomi. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam diri mereka, sehingga iman mereka 

menuntun untuk dapat berbuat dan bertingkah laku takut akan Tuhan. Dengan 

harapan mereka menjadi pemimpin yang berintegritas dalam pelayanannya ketika 

dewasa nanti. 

 Menurut Denisova-Schmidt (2017, 3-4), korupsi atau penyelewengan 

integritas yang terjadi di dunia pendidikan yaitu 1) penyuapan (pelajar yang 

menyuap seorang professor agar nilainya diubah), 2) kolusi (membuat 

kesepakatan rahasia untuk membiarkan perilaku pelajar yang buruk seperti 

mengutip tulisan orang dan lain-lain), 3) konflik kepentingan pribadi (ketika guru 
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tidak bersikap dan berlaku adil atau subjektif terhadap keluarga atau orang 

kenalan), 4) favoritisme (seorang pelajar diterima atau dipromosikan walaupun 

tidak layak hanya karena adanya hubungan atau akrab dengan pengajar),  5) 

penipuan (siswa curang dalam penulisannya atau ujian).  Lebih lanjut Denisova-

Schmidt, Huber, dan Leontyeva (2016, 3) menyatakan bahwa tipe korupsi atau 

bentuk penyelewengan integritas di sekolah yaitu, 1) Integritas akademik (pelajar) 

yang meliputi curang dalam ujian, plagiat, menggunakan orang lain dalam 

pembuatan tugas/makalah/tesis, perlakuan istimewa, dan pemberian hadiah, 2) 

Integritas akademik (fakultas) plagiat dengan memalsukan data buat orang lain 

dan melakukan kolusi akademik.  

Lembaga pendidikan baik itu sekolah maupun perguruan tinggi yang 

seharusnya menjadi pilar pendidikan anak, kini telah digerogoti nilai-nilai 

integritasnya dan imannya digoyahkan. Penyelewengan nilai-nilai integritas di 

dunia pendidikan Indonesia menurut Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama tidak hanya berupa kejujuran akademik dan tanggung jawab terhadap 

tugas, namun juga tawuran antara sekolah, pemerasan pada anak baru di MOS 

(Masa Orientasi Siswa), penggunaan narkoba, dan pergaulan bebas (Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2018).  Berikut ini beberapa contoh 

kasus penyelewengan integritas di dunia pendidikan Indonesia oleh pendidik dan 

anak didik bangsa yaitu, 

Tabel 1. 1 Kasus-kasus penyelewengan integritas di dunia pendidikan Indonesia 

No Tindakan 

Penyelewengan 

integritas 

Kasus 

1. Plagiat - Lima pejabat daerah Sulawesi Tenggara melakukan 

tindakan plagiat pada hasil disertasi mereka, yang 
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terjadi di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 

2017 (Taher dan Sumandoyo, 2018).  

- Seorang guru besar Universitas Riau yang 

berinisial Prof II, menjiblak buku berjudul Budaya 

Bahari karya Joko Promono terbitan Gramedia 

(2005), menjadi buku berjudul Sejarah Maritim 

yang diterbitkan tahun 2008 (Kompas, 2011). 

2. Kecurangan saat 

ujian 

- Pada tahun 2016, di Jombang siswa mendapat 

pesan berantai mengenai tawaran kunci jawaban 

ujian nasional. Pesan beredar beberapa jam 

sebelum ujian dimulai. Untuk bisa mendapatkan 

kunci jawaban tersebut siswa dipatok harga Rp 

1.500.000,- untuk seluruh  mata pelajaran. 

Sedangkan di Sumatera Utara pada tahun yang 

sama, perwakilan berbagai sekolah di Medan dan 

Deliserdang membeli kunci jawaban UN Rp 

8.000.000,- untuk semua mata pelajaran UN 

(Wurinanda, 2016). 

- Siswa di Yogyakarta memotret dan menyebarkan 

soal ujian di chat room line untuk dikerjakan 

bersama-sama. Kasus tersebut terkuat setelah salah 

seorang anggota grup Line melaporkan ke 

Ombudsman (Wurinanda, 2016).  

3. Penggunaan 

Narkoba 

- Menurut Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti 

Hikmawatty pada 6 Maret 2018, dari total 87 juta 

anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang 

tercatat sebagai pecandu Narkoba (Damayanti, 

2018).  

4. Pergaulan Bebas - Pada tahun 2008 KPAI melakukan survey terhadap 

4.726 responden SMP/SMA di 17 kota besar, 

menunjukkan remaja yang telah melakukan seks 

diluar nikah 62,7% dan 21,2% mengaku pernah 
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melakukan aborsi (Wahyudi, 2012).  

- Berdasarkan data yang dirilis KPAI dari tahun 2015 

hingga 2017 kasus aborsi yang dilakukan oleh 

remaja terus meningkat, dari 19 kasus pada tahun 

2015, 48 kasus pada tahun 2016 dan 53 kasus pada 

tahun 2017 (KPAI, 2017).  

5. Tawuran  - Sepanjang tahun 2018 delapan pelajar di Jakarta 

meninggal akibat tawuran, mereka meninggal 

dengan luka sabetan senjata tajam. Salah satu kasus 

yang menyita perhatian adalah tawuran antara SMP 

17 Karang Anyar dan Sekolah Tribuana, pada13 

Desember 2018. Peristiwa ini menewaskan Wahyu 

Ramadan 15 tahun (Yusuf, 2018). 

- Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno 

Listiyarti mengatakan, terdapat peningkatan 

tawuran antar pelajar pada tahun 2018 dari tahun 

sebelumnya 1,1%, tawuran pada tahun 2017 12.9% 

menjadi 14% pada tahun 2018 (Firmansyah, 2018). 

6 Pemerasan Anak 

Baru 

- Polisi menangkap Kepala Sekolah dan wakilnya 

dari sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model 

Gunung Pangilun Padang pada 12 Juni 2017. Hal 

ini dikarenakan mereka menerima uang sogokan 

calon murid sebagai syarat diterima di sekolah 

tersebut. Biaya yang dipungut 1 juta-3 juta, polisi 

menyita 18 juta dari tangan pelaku, uang tersebut 

berasal dari 41 orang siswa yang telah menyetor 

dari 80 siswa (Sianipar, 2017).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru lulusan fakultas ilmu 

pendidikan universitas Kristen XYZ, bentuk-bentuk penyelewengan integritas 

pada tabel di atas juga dialami oleh narasumber, baik itu secara internal maupun 
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eksternal sekolah. Berikut data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

guru lulusan fakultas tersebut, tantangan integritas dari internal sekolah banyak di 

alami ketika tidak lagi mengajar di bawah naungan yayasan yang sama dengan 

tempat berkuliah, tantangannya seperti pimpinan yang meminta untuk menaikkan 

nilai siswa karena takut mendapat komplain dari orang tua atau untuk menjaga 

reputasi sekolah. Sedangkan dari eksternal sekolah seperti ketika mengawas ujian 

dan sekolah-sekolah yang diawasi mendukung siswa untuk menyontek saat ujian, 

bahkan membocorkan soal ujian kepada siswa mereka.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian untuk melihat, apakah guru lulusan fakultas ilmu pendidikan universitas 

Kristen XYZ mengalami pertumbuhan dalam iman dan integritas selama 

berkuliah.  Selanjutnya apakah mereka menjadi murid-murid Kristus yang sejati, 

yang memiliki iman yang berdasarkan kebenaran sejati, sehingga berdampak pada 

pelayanan mereka menjadi guru-guru yang berintegritas sebagai pemimpin 

Kristen bagi siswa-siswa mereka, serta mampu menghadapi tantangan pendidikan 

yang ada, menantang arus yang ada dan membawa terang bagi bangsa ini.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Fakultas ilmu pendidikan Universitas Kristen XYZ merupakan salah satu 

Yayasan Pendidikan Kristen di Indonesia yang merekrut mahasiswa-

mahasiswanya dari berbagai pelosok Indonesia dengan latar belakang budaya, 

sosial dan denominasi gereja yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan guru-guru Kristen yang takut akan Tuhan, memiliki pengetahuan 

yang sejati, dan memiliki karakter Ilahi, yang dapat menjadi duta-duta Kristus dan 

menjawab tantangan pendidikan yang ada di Indonesia.  
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Pembelajaran berpusat pada Kristus yang diintegrasikan dalam berbagai 

aspek kehidupan mahasiswa baik di kampus dan asrama tentu bukanlah hal yang 

mudah. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat apakah guru lulusan fakultas 

ilmu pendidikan universitas Kristen XYZ mengalami pertumbuhan iman dan 

integritas selama menempuh pendidikan di universitas tersebut. Menjadikan 

firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang menjadi dasar bagi 

mereka menjalankan tugas pelayanannya, sehingga dapat menjadi pemimpin 

Kristen yang berintegritas.  

Guru yang memiliki integritas iman akan bersikap dan bertingkah laku 

sesuai dengan apa yang mereka imani. Ketika seorang guru Kristen mengimani 

bahwa Yesus adalah Kristus dan juru selamat, dia akan menjadikan Yesus sebagai 

teladan dalam hidupnya. Dia akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan 

teladan yang Kristus telah tunjukkan, dengan demikian orang lain dapat melihat 

dia memiliki karakter yang utuh dan sempurna karena hidup selaras dengan 

Tuhan. Keutuhan dan kesempurnaan karakter inilah yang menjadikan seorang 

menjadi berintegritas.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana fakultas ilmu pendidikan universitas Kristen XYZ 

mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki iman dan integritas 

sebagai seorang guru? 
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2. Bagaimana iman dan integritas mempengaruhi kepemimpinan guru 

lulusan fakultas ilmu pendidikan universitas Kristen XYZ sebagai 

pemimpin Kristen bagi siswa? 

3. Bagaimana guru lulusan fakultas ilmu pendidikan universitas Kristen 

XYZ sebagai pemimpin Kristen menghadapi tantangan iman dan 

integritas? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana pertumbuhan iman dan integritas guru lulusan 

fakultas ilmu pendidikan Universitas Kristen XYZ selama menempuh 

pendidikan di universitas tersebut. 

2. Mengetahui bagaimana iman dan integritas mempengaruhi 

kepemimpinan guru lulusan fakultas ilmu pendidikan universitas Kristen 

XYZ sebagai pemimpin Kristen bagi siswa. 

3. Mengetahui bagaimana guru lulusan fakultas ilmu pendidikan 

universitas Kristen XYZ menjalankan peranannya sebagai pemimpin 

Kristen menghadapi tantangan iman dan integritas. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 

bagi institusi pendidikan Kristen, guru dan juga bagi penelitian selanjutnya, 

berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu: 

1.5.1 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan Kristen 

1. Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi sarana bagi institusi 

Pendidikan Kristen untuk melihat apakah lulusan mereka dapat menjadi 
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guru Kristen yang memberikan teladan Kristus bagi siswa-siswi mereka 

dari integritas Iman mereka. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh 

mana sebuah institusi Pendidikan Kristen dapat membentuk karakter 

guru dalam menjadi seorang pemimpin Kristen yang berintegritas. 

1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa melihat peran guru 

sebagai pemimpin Kristen dalam hal ini melihat iman dan integritas 

mereka.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini penulis memaparkan latar belakang 

penelitian dan identifikasi masalah dimana bergesernya dan pudarnya makna 

kebenaran yang mempengaruhi integritas Iman guru-guru di Indonesia, 

menyebabkan mereka banyak guru yang tidak memberikan teladan sebagai 

pemimpin yang berintegritas bagi siswa-siswanya. Penulis juga menuliskan 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari latar belakang 

yang ada. Kemudian bagian paling akhir penulis memaparkan sistematika 

penulisan dari tesis ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini penulisan akan memaparkan landasan teori yang menjadi 

dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian yang akan dijabarkan 
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pada bab ini yaitu iman, integritas dan pemimpin, ditinjau dari berbagai sudut 

pandang secara umum. Penulis akan membandingkan pendapat –pendapat dari 

berbagai sumber mengenai penjelasan dari setiap fokus yaitu iman, integritas dan 

pemimpin. Pada bagian akhir di setiap fokus peneliti akan memberikan sintesis 

atau kesimpulan berdasarkan penjabaran-penjabaran teori yang dituliskan. 

BAB III PERSPEKTIF KRISTEN 

Bab tiga akan membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan 

iman, integritas dan pemimpin Kristen dilihat dari perspektif Kristen serta 

keterkaitannya satu dengan yang lain, kemudian membandingkannya dengan 

landasan teori pada bab dua. Setelah menuliskan landasan teorinya penulis akan 

memberikan kesimpulan pada setiap fokus di akhir penjelasan masing-masing 

berdasarkan teori yang telah dipaparkan.  

BAB IV METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian 

yang akan dimulai dari rancangan penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai 

subjek penelitian yaitu guru lulusan fakultas ilmu pendidikan universitas Kristen 

XYZ 12 orang, tempat penelitian, waktu dan metode penelitian, instrument 

penelitian dan terakhir pemaparan mengenai teknik analisis data yang akan 

digunakan. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab lima ini penulis akan memaparkan hasil penelitian, untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan melihat apakah terdapat 

hubungan antara iman dan integritas dalam membentuk guru lulusan fakultas ilmu 

pendidikan universitas Kristen XYZ sebagai pemimpin Kristen. 



15 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis data pada bab lima mengenai, apakah terdapat hubungan iman dan 

integritas dalam membentuk guru lulusan fakultas ilmu pendidikan universitas 

Kristen XYZ sebagai pemimpin Kristen. Kemudian penulis menuliskan saran bagi 

pihak-pihak terkait seperti institusi pendidikan Kristen dan tenaga pendidik 

Kristen serta menuliskan keterbatasan pada penelitian ini, agar dapat menjadi 

acuan untuk peneliti selanjutnya. 

  




