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ABSTRAKSI 

Peran guru PAK dalam mengajarkan iman Kristen bagi remaja adalah sebuah contoh 

dan teladan bagi dunia Kekristenan maupun dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang 

pemimpin dapat menjadi contoh dan teladan yang baik dan benar dalam setiap dimensi 

kepemimpinannya. Skripsi ini merupakan pergumulan bagi penulis dalam upaya 

mengajarkan iman Kristen bagi peserta didik dan membina mental serta karakter anak. 

Remaja merupakan anugrah dari Allah, berarti Allah tahu bahwa guru dan orang tua 

mampu membimbing, membina, mengarahkan, dan mendidik remaja mereka menuju 

jalan yang benar. Sedangkan anak membutuhkan didikan, bimbingan, serta arahan dari 

guru dan orang tua karena apa yang mereka ajarkan kepada remaja itu, akan menjadi 

bekal bagi remaja di kemudian hari. Penulis menguraikan secara sistematis penulisan 

skripsi ini yang didukung dengan data dan literatur yang cukup dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, ada lima pokok 

yang dibahas oleh penulis yaitu pertama pendahuluan, kedua gambaran mengajarkan 

iman Kristen dan kendala-kendala karakteristik remaja, ketiga peran guru PAK dalam 

mengajarkan iman Kristen bagi remaja, keempat implikasi bagi guru PAK masa kini, 

kelima kesimpulan, dan saran. Kiranya dengan membaca tulisan ini, pembaca 

khususnya guru PAK dan orang tua menyadari dan dapat mengajar remaja sesuai 

dengan Firman Tuhan sehingga remaja dapat mengerti, dan memahami, bahwa 

pendidikan iman Kristen itu penting dalam kehidupan remaja di manapun berada. 

 

Yane H Keluanan, M. Pd.K  

Yosia Belo, M. Pd.K. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada remaja. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga 

pendidikan formal, tetapi bisa juga di gereja, di rumah dan sebagainya. Pembelajaran 

merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu: aktivitas mengajar dan aktivitas 

belajar.”Aktivitas mengajar menyangkut peran guru dalam konteks mengupayakan 

terciptanya jalinan komunikasi yang harmonis inilah yang menjadi indikator suatu 

aktivitas proses pengajaran itu akan berjalan dengan baik.”1 

Supaya pengajaran bisa berjalan dengan baik dan berhasil, maka penulis 

menjelaskan bahwa peran guru dalam pengajaran atau mengajar harus mampu 

mengubah diri remaja dalam arti yang luas serta mampu mengajarkan iman Kristen 

bagi remaja, sehingga pengalaman dan perubahan yang diperoleh remaja selama 

terlibat dalam terlibat dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu pendek bahkan 

sampai dewasa dan akhir hayat, dapat disarankan secara langsung bagi perkembangan 

iman remaja. Tugas guru tidak terbatas pada memberikan informasi kepada remaja, 

namun tugas guru lebih komprehensif. Selain mengajar dan membekali remaja dengan 

pengetahuan, guru juga harus menyiapkan mereka agar mandiri dan memberdayakan 

bakal remaja diberbagai bidang, mendisiplinkan moral mereka, membimbing hasrat 

dan menanamkan kebajikan dalam jiwa mereka. Guru wajib menunjukkan semangat 

persaudaraan kepada remaja serta membimbing mereka pada jalan kebenaran yang 

mengacu kepada hakikat iman Kristen yakni iman yang melahirkan perbuatan-

perbuatan yang mulia. 

Namun ada kenyataan baik yang penulis amati maupun baca diberbagai literatur 

bahwa remaja kurang berilmu kreaktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Penulis juga 

menemukan remaja yang masih merokok, minum-minuman keras, obat terlarang serta 

melakukan konflik baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. 

Pada umumnya, masalah remaja, berikut beberapa masalah remaja di sekolah: pertama 

masalah perilaku yang dialami remaja di sekolah dapat dikatakan masih dalam 

kategori wajar jika tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dampak perilaku 

bermasalah yang dilakukan remaja akan menghambat dirinya dalam proses sosialisasi 

dengan remaja lain, guru, dan masyarakat. Kedua perilaku dalam mengikuti berbagai 

aktivitas yang digelar di sekolah, misalnya, termasuk dalam kategori perilaku 

                                                             
1 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 5.  



bermasalah yang menyebabkan seorang remaja menjadi kurang pengalaman. Jadi, 

perilaku bermasalah ini akan merugikan remaja di sekolah secara tidak langsung akibat 

perilakunya sendiri. Ketiga perilaku menyimpang pada remaja merupakan perilaku 

kacau dan menyebakan seorang remaja kelihatan gugup (nervous) serta perilakunya 

tidak terkontrol (uncontrol). Memang diakui bahwa tidak semua remaja mengalami 

perilaku ini, seseorang remaja mengalami hal ini jika ia merasa tidak tenang dan tidak 

bahagia sehingga menyebabkan hilangnya konsentrasi diri. Perilaku menyimpang pada 

remaja akan mengakibatkan munculnya tindakan tidak terkontrol yang mengarah pada 

tindakan kejahatan.2 

“Dalam iman Kristen, otoritas dan kebebasan adalah dua hal yang berjalan 

bersama-sama berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu di dalam ciptaan harus 

tunduk kepada Allah karena iman Kristen mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini 

yaitu kekekalan dan juga iman Kristen mewartakan kasih Allah kepada dunia yang 

sudah dicemari oleh dosa.”3 Artinya seorang pengajar jangan hanya mengajarkan iman 

Kristen kepada remaja tetapi harus membimbing mereka didalam takut akan Tuhan, 

memotivasi mereka dalam mengajar supaya mereka bisa memahami iman Kristen di 

dalam dirinya. 

Dalam mengajarkan dan meningkatkan iman Kristen bagi remaja merupakan 

salah satu penekanan dari tujuan pendidikan Kristen, seperti yang tertuang dalam 

undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang 

berbunyi: “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi remaja agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.4 

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dari waktu ke waktu bidang 

pendidikan tetap menjadi prioritas orientasi untuk diusahakan perwujudan sarana 

prasarana-nya terutama untuk sekolah. Salah satu tugas pokok sekolah adalah 

menyiapkan remaja agar dapat mencapai perkembangan iman yang optimal. Seorang 

remaja dikatakan telah mencapai perkembangannya secara optimal apabila remaja 

dapat memperoleh pendidikan dan iman yang akan membentuknya menjadi manusia 

yang berkualitas utuh. 

Iman berasal dari kata Ibrani berarti; menyokong, meneguhkan dan menguatkan. 

Dan di dalam kata Yunani disebut ”pistis” yang berarti percaya tanpa ragu sedikitpun, 

bersandar kepadanya dan berharap penuh kepadanya. Seperti dikatakan di dalam 

                                                             
2 http://remaja.sabda.org 
3 Abraham Kuyper, Iman Kristen Dan Problem Sosial, (Surabaya: Momentum, 2014), 50. 
4 Drik Roy Kolibu dan Mortan Sibarani, Bahan Ajar: Pendidikan Nasional, (Jakarta: STT SETIA, 2012), 2 

http://remaja/


Ibrani 11:1 mengatakan:”iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti 

dari segala sesuatu yang kita lihat”.5 

Dari pengertian di atas maka penulis akan menjelaskan bahwa iman adalah 

berharap, bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah yang 

diimani itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mulia, Maha Hadir, 

Maha Pencipta, Maha baik dan Maha Kasih dan Penyayang. Dia adalah tempat 

bersandar, berlindung, berharap yang paling kuat dan sempurna. Dan penulis melihat 

bahwa ada remaja yang belum  mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

pribadi. Maka peran guru PAK dalam mengajarkan Iman Kristen bagi remaja sangat 

penting, karena peran guru PAK sebagai orang tua kedua bagi remaja sangatlah 

diperlukan. Guru tidak hanya berkesempatan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada 

remaja  tetapi juga menjadi konselor atau sahabat yang mendampingi dan membimbing 

mereka menurut iman Kristen di tengah permasalahan yang sedang dialami. 

Menangani remaja dengan setiap masalahnya yang khas memang memerlukan 

pendekatan khusus. 

Guru PAK merupakan sosok pemimpin yang terpanggil untuk menjadi pengajar, 

pembimbing, pendidik, umat-Nya supaya memiliki rasa takut akan Tuhan. “Guru 

pendidikan Agama Kristen merupakan figur yang bertanggung jawab untuk membina, 

dan memajukan hidup rohani dan iman remaja.”6 Guru PAK sebaiknya memahami 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar, bertujuan dan bersahabat untuk 

membimbing  dan memperlengkapi individu dan kelompok menuju ke arah 

kedewasaan, khususnya dalam cara berpikir, sikap iman dan perilaku remaja. 

Dalam proses mengajrkan iman Kristen bagi remaja, guru sebaiknya berperan 

sebagai fasilitator karena guru yang dahulu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan 

bagi remaja, hendak menyadari bahwa pengetahuan dapat diakses remaja kapan dan di 

mana saja. Guru sebagai fasilitator berfungsi sebagai media antara  variabel-variabel di 

luar kelas dengan remaja dalam membantu proses belajar mengajar. Sebagai seorang 

guru yang dapat mengarahkan peserta didik yang masih melakukan konflik di dalam 

lingkungan dan belum percaya kepada Tuhan, maka guru wajib mengajarkan kepada 

mereka iman, supaya mereka bisa mengenal Tuhan di dalam diri mereka sebagai 

Tuhan dan Juruselamat di dalam hidupnya, karena Alkitab mengatakan bahwa, 

“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 

menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang 

dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi 

untuk perbuatan baik”. 2 Timotius 3:16-17. 

 

 

                                                             
5 Sariaman Sitanggang, Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta: Egkrateia Putra Jaya, 2006). 
6 Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Remaja, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 128 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN TENTANG GURU PAK DALAM MENGAJARKAN IMAN  

KRISTEN DAN KARAKTERISTIK REMAJA 

 

Definisi Mengajarkan Iman Kristen 

 Pengertian Mengajarkan 

Perbedaan konsep pendidikan seseorang akan berbeda pula pendapat, hakikat 

dan tujuan mengajarnya. Menurut S. Nasution dapat mengemukakan tiga definisi 

mengenai pengertian mengajar yaitu: pertama, mengajar adalah menanamkan 

pengetahuan pada anak. Kedua, mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada 

anak. Ketiga, mengajar adalah satu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 

sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar.” 

Dalam pemahaman Nasution, definisi pertama dan kedua mengindikasikan bahwa 

kegiatan mengajar itu berpusat kepada guru (teacher centered). Adapun pengertian 

ketiga memberi makna bahwa kegiatan mengajar berpusat kepada anak didik (pupil 

centered), dan peran guru sebagai manager of learning”.7 

                                                             
7 Sidjabat S.B. Mengajar Secara Profesional Mewujudkan Visi Guru Profesional, (Bandung: Yayasan Kalam 

Hidup, 2009), 7-8 



“Pengajaran berarti cara atau mengajar atau mengajarkan, juga berarti perihal 

mengajar, segala sesuatu mengajar.”8 Jadi maksud penulis dalam skripsi ini yaitu akan 

menyoroti pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius 7:24-29 tidak hanya cara atau 

metode, melainkan media pengajaran, dan prinsip-prinsip pengajaran yang berkaitan 

dengan mengajar. 

Secara umum, mengajar adalah suatu usaha guru mengatur lingkungannya 

sehingga terbentuk  situasi dan kondisi yang sebaik-baiknya bagi anak yang diajar, 

sehingga belajar itu bukan hanya dapat berlangsung bagi sekelompok remaja di luar 

kelas atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan siswa terbentuk untuk belajar. 

Jadi mengajar adalah menanamkan atau menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik dengan harapan terjadi suatu proses pemahaman. Hal itu berarti 

berangkat dari intelektualnya, remaja dapat menciptakan suatu yang baru.” Pengertian 

yang luas, mengajar adalah suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 

sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik, sehingga terjadi proses 

belajar, atau dikatakan mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif 

untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para remaja.”9 

   

BAB III 

PERAN GURU PAK DALAM MENGAJARKAN IMAN KRISTEN BAGI 

 REMAJA 

 

Peran guru PAK 

Peran Guru Sebagai Gembala 

Sebagai seorang gembala yang baik tidak hanya sekedar mengetahui namanya 

saja, melainkan juga sampai latar belakang dari  remaja yang diajar. Guru juga 

bertanggung jawab atas kehidupan rohani atau iman remaja dan menjadi bapak rohani. 

Sebagai seorang gembala. Guru juga diharapkan bersikap: 

Mencintai Dan Mengerti Remaja 

Sikap mencintai remaja, merupakan wujud dari rasa tanggung jawab dari seorang 

guru kepada remaja dan rela mendoakan dengan harapan bahwa remaja yang diajar 

berhasil di dalam hidup dan pendidikannya. Sikap mencintai perlu dilakukan dengan 

cinta kasih yang sesungguhnya, tetapi tidak berlebihan yang akhirnya menjadikan 

                                                             
8 .S.B. Mengajar Secara Profesional Mewujudkan Visi Guru Profesional, 12 
9 S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Jemmars, 1992), 34 



peserta didik menjadi malas dan tidak mandiri. Mencintai dengan pengertian 

membantu peserta didik dalam mengerjakan pekerjaan yang baru.   

 

Membangkitkan Niat Juang Remaja 

Guru hendaknya mampu memotivasi remaja untuk terus menerus berjuang dalam 

belajar. Pemahaman ini memberikan suatu pengertian bahwa dengan memberikan 

motivasi, akan membangkitkan niat juang dalam diri remaja. 

 

Bersikap Adil Terhadap Remaja  

Perlakuan membedakan-bedakan remaja adalah salah, karena siapapun tidak 

berharap untuk diperlakukan dengan tidak adil. Pengertian seperti yang dikatakan oleh 

Stephen Tong bahwa “ demikian juga guru mengajar anak-anak, jangan pilih kasih, dan 

membeda-bedakan, karena akan merugikan jiwa-jiwa yang kita didik.”10 Pendapat di 

atas menunjukan bahwa sikap pilih kasih dan tidak adil adalah perbuatan yang tidak 

terpuji dan merugikan orang lain, karena itu guru perlu bersikap profesional di dalam 

proses belajar-mengajar. 

 

Peran Guru sebagai pengajar 

Kata pengajar dalam KBBI adalah ”orang yang mengajar (seperti: guru, pelatih),”11  

sedangkan kata mengajar menurut Thoifuri menyatakan, “mengajar adalah kegiatan 

yang dilakukan guru dan anak remaja secara bersama-sama untuk memperoleh 

pengetahuan melalui proses pembelajaran yang akhirnya membentuk perilaku atau 

kepribadian anak.”12  Dari kedua pengertian di atas menitikberatkan kepada guru 

sebagai orang yang melaksanakan pendidikan dan yang mentransferkan ilmu 

pengetahuan kepada remaja di tempat-tempat tertentu, baik secara formal maupun 

non-formal. Dari kegiatan belajar-mengajar diharapkan peserta didik dapat 

mengikutinya dengan baik seperti apa yang diharapkan. 

  

                                                             
10 Stephen Tong, Arsitek Jiwa II, (Surabaya: Momentum, 2008), 30 

11 W.J.S Poerwarminta, KBBI, Edisi Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 17 

12 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang: Rasai Media Group, 2008), 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

IMPLIKASI BAGI GURU PAK MASA KINI 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana selayaknya guru PAK sebagai 

pengajar dalam mengajarkan iman Kristen. Dalam setiap pengajarannya agar remaja 

tidak mengalami masalah-masalah di dalam belajar-mengajar yang sedang berlangsung 

baik masalah belajar yang dialami, akibat faktor dari dalam diri remaja maupun dari 

luar diri remaja. Oleh sebab itu seorang guru PAK yang benar-benar mengerti akan 

tanggung jawabnya sebagai pembimbing remaja selayaknya menyadari tugasnya 

sebagai seorang pengajar yang telah dimandatkan Tuhan kepadanya. Dengan 

demikian, seorang guru PAK sebagai pengajar dalam mengajarkan iman Kristen bagi 

remaja, seyogyanya terus-menerus memperlengkapi diri untuk membimbing remaja. 

 

Tugas Dan Tanggungjawab Guru PAK 

Penafsiran Iman 



Guru sebagai seorang penafsir iman adalah orang yang menguraikan dan 

menerangkan kepercayaan Kristen itu. Ia harus dapat mengambil dari pernyataan 

Tuhan dalam  Yesus Kristus sebagimana tertulis dalam Alkitab kepada para remaja.13 

 

Pengajar 

Guru mempunyai kualifikasi dalam setiap pengajarannya, benar-benar 

bertanggung jawab pada tugasnya sebagai seorang pengajar yang telah Tuhan 

mandatkan kepadanya, terutama panggilannya sebagai pembimbing dalam mengajar 

di lembaga pendidikan. Seperti yang dikatakan Yesus “Aku berkata kepadamu:  

sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada 

itu. Sebab aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku 

akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, (Yoh. 14:12-13).” Hal 

ini memberikan pemahaman bahwa seorang guru benar-benar mempunyai tanggung 

jawab yang berat sebagai  pengajar yang akan mengajar setiap remaja, dari yang malas 

belajar dan malas beribadah menjadi rajin belajar dan rajin beribadah, dari yang tidak 

tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. 

 

Pembimbing 

Sebagai seorang guru PAK penting memahami tugas sebagai pembimbing, 

pendidik, pengajar karena itu adalah panggilan Tuhan, dan dasar pengajarannya selalu 

berdasarkan kebenaran Firman Tuhan. Seorang guru PAK yang memahami tugasnya 

sebagai pengajar, tentunya akan selalu merindukan kuasa dan urapan Roh Kudus. 

Dengan demikian apa yang telah dikemukakan ole Rasul Paulus bahwa orang percaya 

harus mau selalu dipimpin Roh Kudus (Ef. 5:18; Gal. 5:16, 18, 25). 

 

 

 

 

 

                                                             
13 E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai peran guru PAK dalam mengajarkan iman 

Kristen bagi remaja, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang berkaitan 

dengan hipotesis. Peran guru PAK dalam mengajarkan iman Kristen bagi remaja 

mempunyai kecenderungan yang positif dalam pertumbuhan dan perkembangan 

remaja. Dengan adanya metode melalui perubahan cara mengajar dan mendidik remaja 

untuk mencapai nilai atau prestasi yang lebih baik guna mengembangkan karakter dan 

iman, serta memiliki prinsip untuk belajar, sehingga tidak melupakan Tuhan dalam 

segala perencanaan. 

Sebagai guru PAK, sebaiknya mengerti arti pelayanan dam memiliki waktu untuk 

mendidik serta memberikan motivasi untuk membawa perubahan dengan 

mengajarkan iman yang benar bagi remaja, dan menjadi contoh bagi rekan guru-guru 

umum yang lainnya. Guru PAK diharapkan dapat mengetahui apa tujuan untuk 



mendidik remaja, sehingga guru-guru semakin kreatif, dan dapat bekerja sama dengan 

remaja guna menciptakan suasana yang baik dan harmonis. 


