
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Erenos adalah sekolah Kristen yang mempunyai visi sekolah yaitu 

membangun manusia seutuhnya dengan fokus pada Kristus sehingga 

menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu dan memiliki karakter Kristiani serta 

mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri dan sesama manusia. Kata kunci 

dari visi sekolah adalah manusia seutuhnya, fokus pada Kristus, karakter Kristiani, 

dan damai sejahtera. Manusia seutuhnya yang menjangkut aspek rohani dan 

jasmani. Menurut B. Samuel Sidjabat (1995, 19), manusia seutuhnya bukan hanya 

dilihat dari dimensi rohani, tetapi juga dimensi sosial, intelek, emosi, kehendak, 

dan bahkan jasmani secara keseluruhan.  

Untuk menunjang visi sekolah, sekolah Erenos mempunyai motto: Iman, 

Ilmu dan Damai Sejahtera. Dengan Iman yang teguh pada Kristus, anak-anak 

akan mempunyai tanggung jawab untuk belajar dengan baik dalam menuntut ilmu, 

yang akan membawa mereka menjadi anak yang mempunyai pengetahuan, 

berkarakter Kristiani dan mendatangkan damai sejahtera bagi kemuliaan Tuhan.  

Untuk menuju visi sekolah, sekolah Erenos membentuk bidang kerohanian 

pada tahun 2015 untuk membina kerohanian para guru dan anak-anak sesuai 

dengan karakter Kristiani. Para guru terlebih dahulu harus menjadi teladan dan 

mempunyai hati seorang pelayan, sehingga bisa membawakan anak-anak kembali 

kepada penciptaNya yaitu Yesus Kristus. Kepala sekolah dan para guru adalah 

juga sebagai pemimpin pelayan yang mempunyai peran untuk mendatangkan 

damai sejahtera (Shalom) bagi dirinya sendiri dan sesama manusia (Anderson & 



David W 2019). Menurut Nichloas P. Wolterstorff (2014, 333) bahwa mendidik 

untuk shalom meliputi tindakan yang bertanggung jawab, mengajar untuk rasa 

syukur dan mengajar untuk rasa keadilan.    

Beberapa jurnal dan tesis yang penulis baca, ada satu tesis mengadakan 

penelitian dan membahas peran pemimpin pelayan dalam pembentukan damai 

sejahtera (Christine Kurniasari 2018). Berdasarkan penelitian sebelumnya 

menyimpulkan bahwa pemimpin pelayan memiliki peranan penting dalam 

membentuk komunitas damai sejahtera sehingga memerlukan beberapa strategi 

untuk semakin meningkatkan komunitas damai sejahtera di SMA XYZ. 

Penulis melihat kesamaan di Sekolah Erenos yang memiliki visi 

menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu dan memiliki karakter Kristiani serta 

mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri dan ses

dari penelitian sebelumnya, penulis melihat ada visi Sekolah Erenos untuk 

mendatangkan damai sejahtera. Penulis memiliki beban untuk meneliti sejauh 

mana damai sejahtera sudah dimiliki oleh komunitas para guru. Penulis ingin 

melihat dampak sejauh mana program pembinaan kerohanian yang telah 

dilakukan selama empat tahun terhadap para guru dalam membangun karakteristik 

kepemimpinan pelayan, sehingga peran para guru nyata dalam mendatangkan 

damai sejahtera bagi dirinya sendiri dan sesama manusia.   

1.2 Identifikasi Masalah 

Sekolah Erenos memiliki Visi dan Misi untuk mendatangkan damai 

sejahtera dan mempunyai motto Iman, Ilmu dan Damai Sejahtera. Keluarga besar 

Sekolah Erenos yang terdiri dari yayasan, kerohanian, kepala sekolah dan para 



guru menjalankan hidup bersama dan saling menlengkapi melayani Tuhan 

mendidik anak-anak menjadi manusia seutuhnya yang takut akan Tuhan.  

Beberapa persoalan yang muncul dalam mewujudkan visi yang 

mendatangkan damai sejahtera, secara umum tidak dapat dipungkiri bahwa setiap 

manusia bisa jatuh dalam dosa walaupun telah menerima anugerah keselamatan.  

Beberapa contoh fenomena di Sekolah Erenos memperlihatkan proses yang 

mendatangkan damai sejahtera, seperti fenomena yang terlihat dalam kehidupan 

para guru dengan yayasan, kerohanian, kepala sekolah. Fenomena pertama yang 

dialami oleh guru A dalam masalah terlilit hutang online. Masalah tersebut sangat 

menganggu kehidupan guru A dalam kinerja di sekolah maupun dalam keluarga. 

Guru A mempunyai seorang teman yaitu guru B. Guru B memiliki kepedulian 

kepada guru A untuk mengajak berbicara kepada kepala sekolah dan Yayasan 

untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Berdasarkan hasil diskusi, Yayasan 

menyetujui untuk meminjamkan sejumlah uang kepada guru A untuk melunasi 

hutangnya dan setiap bulan guru A harus mencicil ke sekolah dan guru B bersedia 

mendampingi dan mengawasi guru A untuk benar-benar melunasi semua 

hutangnya.  

 Fenomena kedua dialami oleh guru C yang memiliki kebiasaan tidak jujur 

sehingga merusak hubungan dirinya dengan rekan guru lainnya. Masalah ini 

menganggu proses pembelajaran di kelas. Guru D sebagai kepala sekolah melihat 

situasi yang tidak kondusif dalam dirinya, prestasi dan relasi kerjanya. Melalui 

kehadiran guru D, menyediakan diri untuk membina dan mendampingi guru C 

agar mengalami perubahan hidup yang lebih baik.  



Dari kedua fenomena di atas, penulis menyadari betapa pentingnya sikap 

kepedulian dan kepekaan kepada sesama guru dalam menyelesaikan masalah.  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis membatasi penelitian ini dengan 

menganalisis karakteristik kepemimpinan pelayan dalam mendatangkan damai 

sejahtera dalam suatu institusi pendidikan, khususnya para guru. Para guru terdiri 

dari perwakilan kepala sekolah dan beberapa guru dari jenjang TK s.d. SMA 

sebagai subjek penelitian dengan posisi yang sama.  

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan empat permasalahan utama, yaitu: 

1. Apakah damai sejahtera sebagai pernyataan dalam visi Sekolah Erenos sudah 

dimiliki oleh komunitas para guru? 

2. Bagaimana dampak peran kepemimpinan pelayan di Sekolah Erenos bagi 

para guru untuk mendatangkan damai sejahtera bagi dirinya sendiri dan 

sesama manusia? 

3. Bagaimana dampak program pembinaan kerohanian di Sekolah Erenos bagi 

para guru dalam menjalankan peran kepemimpinan pelayan? 

4. Bentuk hambatan apakah yang dihadapi para guru dalam menjalankan peran 

kepemimpinan pelayan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi dirinya 

sendiri dan sesama manusia? 

 

 

 

 



1.5 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.  Mengetahui damai sejahtera sebagai pernyataan dalam visi sekolah 

benar-benar sudah dimiliki oleh komunitas para guru. 

2.  Mengetahui karakteristik kepemimpinan pelayan dalam mendatangkan damai 

sejahtera.  

3.  Mengetahui dampak program pembinaan kerohanian dalam membangun 

karakteristik kepemimpinan pelayan. 

4.  Mengetahui peran dan bentuk hambatan kepemimpinan pelayan dalam 

mendatangkan damai sejahtera. 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Bagi Penulis 

Setelah menganalisis secara mendalam karakteristik damai sejahtera, 

karakteristik kepemimpinan pelayan dan dampak program pembinaan kerohanian 

terhadap karakteristik kepemimpinan pelayan. Bagi penulis, penelitian ini 

bermanfaat untuk mengetahui peran kepemimpinan pelayan dalam mendatangkan 

damai sejahtera di Sekolah Erenos.  

1.6.2 Bagi Pemimpin 

Bagi pemimpin, penelitian ini memberikan gambaran pentingnya 

pembinaan kerohanian para guru dalam membangun karakteristik kepemimpinan 

pelayan dalam mendatangkan damai sejahtera. Sehingga para pemimpin dapat 

terus melakukan evaluasi dan pengembangan bahwa damai sejahtera bukan hanya 

ada pada para guru tetapi juga hadir disetiap warga sekolah.  

 



1.6.3 Bagi Sekolah Erenos 

Bagi Sekolah Erenos, penelitian ini untuk memberikan pernyataan bahwa 

damai sejahtera hadir di Sekolah Erenos dan para guru memiliki karakteristik 

kepemimpinan pelayan, ditandai dengan adanya hubungan relasi yang baik antar 

sesama guru melalui kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka untuk 

mendatangkan damai sejahtera. Dan juga sebagai bahan evaluasi bagi Bidang 

Kerohanian untuk mengembangkan program pembinaan kerohanian dalam 

membangun pertumbuhan kerohanian para guru. 

1.6.4 Bagi Praktisi Pendidikan 

Bagi para praktiksi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pemahaman pentingnya mendatangkan damai sejahtera di dalam suatu institusi, 

khususnya pendidikan melalui peran kepemimpinan pelayan yang terus dibina 

kerohaniannya. Sehingga diharapkan para praktisi juga bisa bersama-sama 

menerapkannya dalam kehidupan berorganisasi. 

1.7 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan:  

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep 

damai sejahtera dan kepemimpinan pelayan dalam Lembaga Pendidikan 

Kristen terutama para guru sebagai pemimpin yang mempunyai peran 

kepemimpinan pelayan dalam mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri 

dan sesama manusia. 

2. Menjadi kerangka acuan bagi para guru dalam melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) untuk mendatangkan damai sejahtera. 

 



1.8 Sistematika Penulisan 

Tesis ini disajikan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN berisi uraian mengenai latar belakang sekolah 

Kristus sehingga menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu dan memiliki 

karakter Kristiani serta mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri dan 

sesama 

menjadi tujuan penting yang ingin dicapai seperti yang ditulis oleh Nicholas P. 

Wolterstorff. Selanjutnya identifikasi masalah dari fenomena di Sekolah Erenos 

menjadi empat rumusan masalah. Kemudian menjelaskan tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan manfaat teoretis serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI berisi beberapa teori umum mengenai damai 

sejahtera, pendidikan perdamaian dan kepemimpinan. Beberapa teori dalam 

penelitian ini diambil dari beberapa tokoh kepemimpinan, seperti John C.Maxwell, 

Stephen R.Covey, Gary L, dan sebagainya. Sumber lainnya diambil dari artikel, 

jurnal, Kamus Bahasa Indonesia dan Undang-undang Sisdiknas. 

BAB III PERSPEKTIF KRISTEN berisi teori-teori yang dipandang dari 

sudut kebenaran Alkitab mengenai damai sejahtera (Shalom) dan kepemimpinan 

dan pembinaan kerohanian. Beberapa pendapat diambil dari tokoh, seperti 

J.Oswald Sanders, Nicholas P.Wolterstoff, Harro Van Brummelen, dan 

sebagainya. Sumber lainnya diambil dari artikel dan jurnal. 



BAB IV METODE PENELITIAN berisi uraian mengenai jenis penelitian, 

subjek penelitian, prosedur  penelitian dan instrumen penelitian serta teknik 

analisa data.  

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN berisi uraian mengenai proses 

analisis data dari hasil wawancara terhadap rumusan masalah. Menguraikan hasil 

wawancara ke dalam koding, kemudian menentukan subtema dan tema besar, 

kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah. 

BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN berisi kesimpulan 

yang didapat dari hasil analisis dan pembahasan pada Bab V kemudian implikasi 

manajerial dan memberikan saran untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


