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1.1. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan pendidikan di Indonesia bukan hanya berbicara tentang 

akademis, kurikulum ataupun menyangkut pemerataan perndidikan. Salah satu 

masalah serius yang sedang dihadapi adalah degradasi moral yang melanda dunia 

pendidikan, khususnya menyangkut siswa di level Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Sebut saja kasus yang terjadi di sebuah sekolah, di mana ada seorang siswa yang 

merokok di depan gurunya, memukul dan bahkan sampai membunuh gurunya, 

karena siswa tersebut tidak suka dengan teguran dari guru tersebut. Selain itu, ada 

juga masalah-masalah yang lain, misalnya: tidak memberikan salam ketika bertemu 

dengan guru, berkata kasar dan keras pada orang tua, dan lain sebagainya. 

Ini merupakan gejala yang tidak baik, dan ironisnya lagi ini terjadi di 

lingkungan pendidikan, di mana seharusnya nilai-nilai moral diajar dan dijunjung 

tinggi. Oleh karena itu, urgensi penerapan pendidikan karakter yang seutuhnya 

metupakan hal yang harus menjadi perhatian bagi sistem pendidikan di Indonesia. 

Harapannya adalah dengan terbentuknya karakter yang utuh, maka akan menunjang 

keberlangsungan hidup manusia yang lebih baik dari zaman ke zaman. 

Pada dasarnya pembentukan karakter merupakan salah satu kunci dalam 

pendidikan, di mana pencapaian tingkat pendidikan tidak selalu dikaitkan dengan 

angka, akan tetapi melalui karakter atau sikap dari peserta didik yang dihasilkan 

dalam proses pendidikan yang berlangsung. Hal yang paling krusial yang dilakukan 

adalah dengan menanamkan nilai-nilait kehidupan di dalam setiap sendi



pembelajaran di sekolah. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai spiritual, moral dan 

sosial. 

Para pendidik di tingkat SMA harus menyadari akan fenomena-fenomena yang 

terjadi di dunia remaja saat ini. Banyak permasalahan yang dihadapi seorang remaja 

berkaitan dengan perkembangan karakternya. Santrock (2003, 588) mengatakan 

masa remaja adalah perkembangan seseorang dari masa anak ke masa dewasa awal, 

dimulai kira-kira usia 10-12 tahun dan berakhir usia 18-22 tahun. Pada usia ini 

terjadi banyak gejolak di dalam kehidupan seseorang, berkaitan dengan hidup yang 

sedang dijalani maupun di masa depan. 

Biasanya seorang anak yang respek bisa menjadi remaja yang tidak respek. 

Mengantisipasi akan hal ini orang tua perlu mengambil langkah untuk menekan 

atau memberi kebebasan kepada mereka. Namun terkadang, keduanya bukanlah hal 

yang bijak. Pendekatan yang fleksibel bisa dikatakan merupakan pendekatan yang 

terbaik (Santrock 2013, 184). Akan tetapi, harus dibarengi dengan standar yang 

baik dan benar. 

Standardisasi moral dalam bentuk karakter hormat bukan hanya menjadi bahan 

ajar siswa di pendidikan dasar, di mana siswa harus bisa mengucapkan salam 

kepada orang lain, berterima kasih dan memberi hormat kepada orang yang lebih 

tua. Siswa SMA memerlukan bimbingan atau metode khusus untuk bisa memahami 

dan mempraktikkannya. Hal ini dikarenakan mereka sedang mengalami suatu masa 

di mana nilai-nilai respek sudah mulai berubah, di mana sikap hormat kepada 

otoritas di rumah atau sekolah tidak lagi sama pada waktu mereka masih SD atau 

bahkan sudah hilang sama sekalli.



Penyebab menurunnya sikap hormat bagi seorang remaja akan sangat berkaitan 

dengan pendidikan dalam keluarga dan di sekolah. Pengajaran dan pembiasaan dari 

orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal ini. Pengaruh teman 

sebaya juga akan menjadi sangat kuat, ketika seorang remaja mulai mengenal 

lingkungan pergaulan yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap aspek dalam 

pendidikan, baik dalam keluarga maupun di sekolah dan lingkungan pergaulan 

remaja, berperan aktif dalam perkembangan karakter hormat seorang remaja. 

Guru dan orang tua harus bisa bersinergi untuk mendidik anak. Peran guru di 

sekolah haruslah sama seperti “gembala yang menggembalakan domba-domba 

yang dipercayakan baginya.” Seperti Yesus yang membimbing murid-muridnya 

untuk mendidik mereka dan membentuk karakter yang semakin serupa dengan-Nya 

untuk menjadi murid yang taat dan setia. Demikian juga harusnya seorang guru 

mengambil peran ini, untuk membawa anak-anak didiknya mengenal karakter 

Kristus melalui kehidupannya. 

Kepemimpinan gembala seorang guru dapat menjadi sebuah metode untuk 

membentuk karakter hormat seorang remaja. Seorang remaja membutuhkan 

teladan, bimbingan dan bahkan seorang yang bisa menjadi otoritas bagi dia. Figur 

seorang guru yang menggembalakan akan sangat berpengaruh bagi karakter siswa. 

Demikian halnya juga dengan orang tua dalam keluarga. 

Baik guru maupun orangtua haruslah bersama-sama menjadi pendukung bagi 

proses pembentukan karakter siswa. Apalagi di masa remaja ini, yang sangat 

membutuhkan pendampingan. Orang tua tidak boleh berdiam diri atau menjadi 

pasif dalam mendidik anak, seakan-akan hanya menyerahkannya kepada pihak 

sekolah. Perintah Tuhan kepada para orang tua, “haruslah engkau mengajarkannya



berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk 

di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring 

dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda 

pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau 

menuliskannya pada tiang pintu ramahmu dan pada pintu gerbangmu.” (Ulangan 

6:7-9). Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan harus terus ditanamkan kepada setiap 

anak didik untuk membentuk karakter, salah satunya adalah karakter hormat kepada 

Tuhan, orang tua dan sesama. 

Setiap didikan harus dilakukan dengan konsisten agar terbentuk karakter yang 

baik dan benar, melalui pembiasaan yang ditanamkan setiap hari. Didikan yang 

tidak konsisten akan berpengaruh buruk, apalagi generasi yang sedang dihadapi 

memiliki sifat yang labil. Salah satu pengaruh eksternal yang cukup kuat adalah 

teman sebaya. Mereka bisa menjadi pendukung, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi 

perusak. Hal ini harus dilihat secara serius. 

Setiap pertemuan dengan teman sebaya akan memberi pengaruh kepada 

seorang remaja. Betapa tidak bisa dimengerti, pada kenyataannya ada remaja yang 

lebih respek kepada temannya dibanding orang tua atau gurunya. Oleh karena itu, 

ini juga menjadi sebuah pengaruh yang kuat bagi seorang remaja dalam masa 

perkembangan karakternya. 

Kisah Daud dan Yonatan (1Sam. 18:1-5) menunjukkan sebuah relasi 

persahabatan yang sangat kuat, yang memberikan dampak positif bagi kedua 

pribadi tersebut. Relasi yang kompleks ini bisa menunjukkan betapa kuatnya 

interaksi teman sebaya. Relasi ini bisa menimbulkan kasih, tetapi di sisi lain juga 

bisa menimbulkan benci. Interaksi teman sebaya akan menjadi pendukung atau



perusak semua bergantung pada dengan siapa seseorang itu bergaul. Sama seperti 

yang dikatakan Paulus, “Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan 

kebiasaan yang baik” (1Kor. 15:33). 

SMA XYZ _ adalah salah satu sekolah Kristen yang menyadari akan 

kompleksitas dari permasalahan pendidikan karakter siswa. Untuk menanamkan 

nilai-nilai respek kepada siswa, sekolah telah membuat metode untuk menjadikan 

sikap hormat sebagai Habit dari setiap siswa. Mengucapkan salam, memberi jalan 

kepada guru atau orang tua, dan bertutur kata yang sopan kepada siapa saja, 

metupakan beberapa hal yang menjadi budaya di sekolah ini. 

Di sisi lain, perilaku siswa terhadap guru tidak dibarengi dengan terbentuknya 

karakter respek yang murni. Sikap hormat tersebut terkadang hanya menjadi sebuah 

formalitas atau hanya sebatas menjalankan aturan yang berlaku. Berkata dan 

berperilaku kasar bahkan menjadi kebiasaan di lingkungan teman sebaya siswa. Ini 

menjadi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para guru dan orang tua. 

Setiap guru diharapkan bisa menjadi gembala bagi anak-anak didiknya, bukan 

hanya dalam hal yang bersifat akademis, tetapi juga dalam hal karakter, karena ini 

yang menjadi esensi dalam sistem pendidikan di sekolah ini. Keteladanan guru 

menjadikannya sebagai figur yang layak untuk disegani dan dihormati oleh siswa. 

Inipun merupakan suatu tantangan dalam mendidik siswa di level SMA. 

Sekolah ini selalu mengedepankan pembentukan karakter siswa. Di dalamnya 

termasuk melibatkan orang tua untuk berperan dalam mendidik karakter siswa. 

Kontribusi guru bukan hanya di ranah kognitif saja, tetapi bersifat holistik. Artinya 

secara keseluruhan guru menjadi bagian dari kehidupan siswa yang sedang 

mengalami masa pencarian jati diri, pembentukan konsep diri untuk memasuki



masa yang semakin kompleks ke depannya. Guru juga memberikan pengaruh 

terhadap siswa dalam menghadapi tantangan dalam lingkungan pergaulan siswa, 

baik di dalam maupun di luar sekolah. 

Demikian kompleksnya tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, 

khususnya bagi remaja (siswa SMA). Siswa harus bertumbuh menjadi pribadi yang 

berkarakter baik dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang harus dimiliki 

adalah sikap respek terhadap otoritas. Peran institusi pendidikan, baik guru dan 

orang tua secara non formal menjadi sangat penting. Demikian juga dengan 

interaksi dengan teman sebaya. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan ini, 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Peran Guru sebagai Pemimpin 

Gembala (Shepherd Leader), Keterlibatan Orang Tua dan Interaksi Teman Sebaya 

terhadap Karakter Hormat Siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan.” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah yang dihadapi, yaitu sebagai berikut: 

1) Implementasi pendidikan karakter yang belum maksimal di setiap jenjang 

pendidikan. 

2) Sikap hormat kepada guru dan orang tua yang sudah mulai tergerus di 

masa-masa remaja, sechingga menimbulkan masalah yang serius, misalnya: 

memandang orang tua dan guru bukan lagi sebagai otoritas yang harus 

dihormati. 

3) Kurangnya sinergi antara guru dan orang tua siswa dalam mendidik anak, 

khususnya dalam hal pembentukan karakter.



4) Pelaksanaan pendidikan karakter yang terkadang tidak konsisten, melalui 

keteladanan pendidik, yang bisa berakibat pada ketiadaan figur otoritas 

bagi siswa. 

5) Pengaruh dari teman sebaya yang bisa berdampak negatif, ketika seorang 

remaja tidak memiliki fi/ter dalam pergaulannya 

6) Perhatian yang minim terhadap pembentukan karakter seorang remaja, 

yang telah memasuki masa yang lebih kompleks, termasuk di dalam 

konteks pergaulannya (interaksi dengan teman sebaya). 

7) Pola asuh keluarga dalam membentuk karakter remaja masa kini, yang 

terkesan terlalu banyak memberikan kebebasan (tanpa kendali sama 

sekali). 

1.3. Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi, penulis membatasi masalah yang 

hendak diteliti pada empat hal, yaitu: peran guru sebagai pemimpin gembala 

(shepherd leader), keterlibatan orang tua dan interaksi teman sebaya terkait dengan 

karakter hormat siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan. 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah peran guru sebagai pemimpin gembala (shepherd leader) 

berpengaruh positif terhadap interaksi teman sebaya di SMA XYZ 

Tangerang Selatan?



2) 

3) 

4) 

5) 

Apakah keterlibatan orang tua berpengaruh positif terhadap interaksi teman 

sebaya di SMA XYZ Tangerang Selatan? 

Apakah peran guru sebagai pemimpin gembala (shepherd leader) 

berpengaruh positif terhadap karakter hormat siswa di SMA XYZ 

Tangerang Selatan? 

Apakah keterlibatan orang tua berpengaruh positif terhadap karakter hormat 

siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan? 

Apakah interaksi teman sebaya berpengaruh positif terhadap karakter 

hormat siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tuyuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Untuk menganalisis bahwa peran guru sebagai pemimpin gembala 

(shepherd leader) berpengaruh positif terhadap interaksi teman sebaya di 

SMA XYZ Tangerang Selatan. 

Untuk menganalisis bahwa keterlibatan orang tua berpengaruh positif 

terhadap interaksi teman sebaya di SMA XYZ Tangerang Selatan. 

Untuk menganalisis bahwa peran guru sebagai pemimpin gembala 

(shepherd leader) berpengaruh positif terhadap karakter hormat siswa di 

SMA XYZ Tangerang Selatan. 

Untuk menganalisis bahwa keterlibatan orang tua berpengaruh positif 

terhadap karakter hormat siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan. 

Untuk menganalisis bahwa interaksi teman sebaya berpengaruh positif 

terhadap karakter hormat siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan.



1.6. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi peneliti dan juga 

dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya di dunia pendidikan, baik secara teori 

maupun praktek, khususnya dalam pendidikan karakter. Semoga penelitian ini bisa 

menjadi acuan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan peran guru sebagai pemimpin gembala (shepherd leadership), 

peran orang tua dan interaksi teman sebaya serta karakter hormat. 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan karakter hormat 

siswa, sehingga para guru di sekolah XYZ dapat menjadikannya sebagai salah satu 

acuan dalam membina dan mengembangkan karakter hormat siswa. Selain itu, 

variabel peran guru sebagai pemimpin gembala, keterlibatan orang tua, dan 

interaksi teman sebaya dapat menjadi pertimbangan bagi pihak Sekolah XYZ dalam 

menentukan upaya-upaya mengembangkan karakter hormat siswa. Bagi para siswa 

di sekolah XYZ, hasil penelitian ini dapat menjadikan mereka sebagai siswa yang 

memiliki karakter hormat yang sesuai dengan apa yang seharusnya atau sesuai 

dengan kehendak Tuhan. Mereka dapat menemukan pemahaman bahwa hal-hal 

praktis untuk mengembangkan karakter hormat mereka. 

Bagi institusi SMA XYZ penelitian ini dapat menjadi acuan di dalam melihat 

ke dalam, hal-hal apa yang bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk semakin 

memantapkan pengembangan pendidikan karakter di sekolah ini. Sekolah juga bisa 

melihat hal-hal praktis apa yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan 

karakter hormat siswa yang sedang diterapkan saat ini. Dan tentunya bagaimana



mengajak segenap guru untuk menggembalakan “domba-domba” yang Tuhan 

percayakan kepada mereka di SMA XYZ. 

Bagi orang tua, bisa semakin memahami perkembangan karanter anak remaja 

masa kini dengan segala pergumulannya, baik di sekolah, di rumah maupun di 

dalam lingkungan pergaulannya. Dan pada akhirnya, orang tua dapat memahami 

bagaimana perannya dalam menanamkan nilai-nilai karakter hormat kepada setiap 

remaja masa kini. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian tentang pengaruh Peran Guru sebagai gembala, 

Keterlibatan Orang Tua dan Interaksi Teman Sebaya terhadap Karakter Hormat 

Siswa di SMA XYZ Tangerang Selatan ini akan mengikuti sistematika penyajian 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang permasalahan, kemudian 

mengidentifikasi setiap permasalahan, dan menentukan batasan masalah serta 

merumuskan masalah penelitian. Dalam bagian ini juga ditentukan tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisannya. 

Bab II Landasan Teori, berisi studi literatur menyangkut aspek-aspek yang 

diteliti, baik definisi, tujuan, syarat dan hal lain yang berkaitan dengan peran guru 

sebagai seorang pemimpin gembala (shepherd leader), keterlibatan orang tua dan 

interaksi teman sebaya, serta karakter hormat siswa SMA (remaja), dari ahli-ahli 

yang menguasai masalah tersebut. Pada bab ini juga dimunculkan beberapa 

penelitian sebelumnya agar mendapat acuan dilakukan penelitian ini. 
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Bab III Perspektif Kristen, membahas tentang sudut pandang Kristen dari 

penelitian. Setiap variabel yang diamati dan diteliti di Bab II dilihat dari latar 

belakang dan dasar yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. 

Bab IV Metode Penelitian, yang di dalamnya akan menyajikan perancangan 

penelitian, prosedur, teknik hingga instumen yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang 

dilakukan berdasarkan metode penelitian yang telah dipilih dan diolah. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari haril penelitian yang 

telah dilakukan. Saran juga ditujukan kepada pihak sekolah untuk peningkatan 

mutu pendidikan di SMA XYZ dan juga saran untuk penelitian selanjutnya untuk 

terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. 
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