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ABSTRAK 

Pendidikan Agama Kristen mengupayakan peserta didik memiliki sikap bijak dan 

karakter seperti Kristus. Peserta didik SMPN 1 CLUWAK diduga  kurang berminat 

dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Inilah yang mendorong penulis 

untuk mengetahui sejauh mana peranan Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk 

perilaku Kristiani peserta didik SMPN 1 CLUWAK Jawa Tengah. Adapun sumber data 

yang digunakan adalah data yang diambil dari perpustakaan berupa teori-teori dari 

para ahli yang mendukung judul penulis. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan wawancara dan angket. Selain itu, penulis menggunakan studi 

kepustakaan guna menunjang penulis dalam mengembangkan teori-teori menurut para 

ahli/pakar. Dari penelitian tersebut, hasilnya adalah terdapat hasil yang signifikan 

antara peranan Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk perilaku Kristiani 

peserta didik diikuti dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku Kristiani 

peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Amsal 4:13 mengatakan “berpeganglah pada pendidikan, janganlah melepaskan, 

peliharalah dia, karena dialah hidupmu”. Firman Tuhan mengatakan bahwa didikan 

itu sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu didikan adalah saran 

untuk meneruskan ilmu sekaligus iman kepada setiap orang, terutama didikan pada 

anak sedini mungkin sampai memasuki bangku pendidikan. Semakin terdidiknya 

seseorang  maka semakin dihargai dan menjadikan percaya diri bahkan penulis Amsal 

mengatakan “didikan adalah hidup”. 

Didikan sebagai hidup berarti didikan itu tidak berhenti, didikan itu akan berjalan 

terus-menerus sampai titik di mana kita tidak bisa merasakan indahnya dunia ini, 

karena didikan merupakan proses untuk mendorong seseorang supaya secara nyata 

menjunjung tinggi nilai-nilai dasar manusiawi dan menjabarkannya dalam kehidupan. 

Oleh sebab itu manusia harus memelihara didikan.1 

Sekarang ini pendidik Kristen sebaiknya menyadari bahwa perilaku peserta didik 

mulai menurun kualitasnya. Bukan hal yang baru, pada saat ini banyak terjadi 

kekerasan dalam kehidupan misalnya penggunaan bahasa dan kata-kata yang 

memburuk atau kata-kata kotor, tidak menghormati orangtua, melawan, 

membangkang, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan bahasa 

narkoba, alkohol, seks bebas dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan semakin tidak 

jelasnya pedoman moral yang baik, semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua 

dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu terhadap dirinya dan bangsa, 

membudayanya ketidakjujuran, adanya rasa curiga dan kebencian di antara sesama. 

Sebenarnya apa yang salah dengan didikan manusia zaman sekarang. Orang-

orang yang berkualitas secara akademis tetapi tidak memiliki moral yang baik. 

Pemikiran mereka sangat dangkal dan di samping itu adanya masa perubahan dari 

masa kanak-kanak yang awalnya sangat bergantung dengan orangtua dan beralih ke 

masa dewasa mandiri yang membuat mereka mau menang sendiri dan berhasrat untuk 

memiliki kebebasan. Remaja ini merasa mampu untuk menentang tekanan orang 

dewasa, mereka begitu mengebu-gebu untuk melakukan sesuatu seperti orang 

dewasa.2 

Oleh sebab itu di dalam buku seni membentuk karakter Kristen, Stephen Tong 

mengatakan: 

 

                                                             
1 B.S Mardiatmadja, Tantangan Dunia Pendidikan (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 21. 
2 Paulus, Lilik Kristanto, Prinsip Dan Watak Pendidikan Agama (Yogyakarta: ANDI, 2008), 96 



 

Sekolah-sekolah sudah tidak lagi mementingkan pendidikan karakter, yang dipentingkan hanyalah 

pengetahuan akademik dan gelar. Pendidikan akademik yang tidak diimbangi oleh pendidikan 

karakter, bukanlah merupakan suatu pendidikan. Dengan keadaan seperti sekarang ini, seharusnya 

para pendidik atau orangtua harus lebih menyadari bahwa tujuan pendidikan Kristen adalah 

pendidikan karakter Kristiani berdasarkan Alkitab yang menuntun kehidupan manusia menjadi 

lebih bermartabat.3 

 

Selain itu pendidikan yang dilakukan di sekolah semestinya menerapkan sikap 

yang Alkitabiah yang harus berdasarkan pada Alkitab sebagai firman Allah dan 

menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu.4 Pendidikan Kristen dalam 

bahasa Indonesia menunjuk pada pengajaran biasa tetapi diberi dalam suasana Kristen, 

juga dapat berarti sekolah-sekolah yang dijalankan oleh Gereja atau organisasi yayasan 

Kristen.5 

Sementara itu salah satu tinjauan pengajaran pendidikan agama Kristen 

sebagaimana Alkitab mencatat dalam 2 Tim. 3:16 “segala tulisan yang diilhamkan Allah 

memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 

memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran”. Pendidikan 

agama Kristen yang baik dan bermanfaat dalam hidup Kekristenan yang dapat 

memberikan pengertian dan manfaat untuk menjalani hidup dan pengalamannya 

secara pribadi dengan Tuhan maupun dengan lingkungannya terhadap lingkungannya 

terhadap nilai-nilai yang baik, sebagaimana yang telah diterima, sehingga dapat 

mencapai kehidupan yang bermanfaat dalam hidupnya dan mengembangkan 

pribadinya semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan.6 

Dalam hal ini pengajaran pendidikan agama Kristen berupaya untuk mendidik 

anak mempunyai perilaku maupun bertindak yang positif sehingga anak mempunyai 

perilaku hidup sesuai firman Tuhan. Bukan hal yang mudah mendidik anak dalam 

kebenaran Firman Tuhan karena perlu kesabaran dan penyerahan diri secara total 

kepada Tuhan. 

Seperti yang dilaksanakan institusi sekolah SMPN 1 CLUWAK yang tidak lupa 

mengajarkan PAK pada setiap kelas. Namun yang terjadi di SMPN 1 CLUWAK yang 

diduga peserta didik kurang berminat mengikuti mata pelajaran pendidikan agama 

Kristen pada kenyataannya perilaku siswa Kristen kurang disiplin, tidak mau 

mengerjakan tugas, sering mengantuk di kelas saat mengikuti pelajaran agama Kristen, 

dan guru pendidikan agama pun jarang masuk di kelas. Seorang guru PAK yang 

seharusnya mengajar di kelas tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Datang 

di sekolah hanya masuk beberapa menit dan hanya memberikan catatan dan tugas, 

                                                             
3 Stephen Tong, Seni Membentuk Karakter Kristen (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1995), 8 
4 Jhon Nainggolan, Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kristiani (Bandung: Bina Media Informasi, 2011), 78 
5
 Jhon Nainggolan, Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kristiani, 79 

6
 Stephen Tong, Seni Membentuk Karakter Kristen (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1995), 15 

 



 

setelah itu ditinggal keluar daripada mengajar yang sudah menjadi kodrat seorang 

pendidik. 

Dari hasil permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan 

mencari tahu sejauh mana “Peranan Pendidikan Agama Kristen dalam Membentuk 

Perilaku Kristiani Peserta Didik SMPN 1 CLUWAK”. 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN LANDASAN TEOLOGIS 

 

Kajian Teoritis 

1. Pengertian Pendidikan 

 

Pengertian Pendidikan Secara Umum 

 

Kata pendidikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari 

kata “didik” dan kemudian mendapati imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini 

mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik.7 Dari beberapa kata tersebut 

maka dapat disimpulkan kata ‘pedagos’ dalam bahasa Yunani adalah ilmu yang 

mempelajari tentang seni mendidik anak”.8 

Sedangkan ensiklopedia bebas, menulis pendidikan adalah pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. 

Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan yang memiliki efek formatif pada cara 

orang berpikir, merasa atau tindakannya dapat dianggap suatu pendidikan.9  

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, Pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut UU Nomor 20 Th 

2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa,  dan keluarga.10 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 

pendidikan harus dilakukan dengan tanggung jawab yang penuh oleh para pendidik, 

                                                             
7 KBBI 
8 Ngalim Purwanto M.P, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1998), 3. 
9 Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pendidikan  
10 Tim Redaksi Fokus Media, UU RI No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas (Bandung: Fokus Media, 2006), 6 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan


 

sehingga peserta didik atau anak yang dididik mengalami perubahan baik dalam segi 

pengetahuan, mental, moral maupun aspek-aspek yang lain sehingga bermanfaat bagi 

hidupnya dan lingkungannya sekaligus membanggakan orangtua maupun para 

pendidik itu sendiri terutama Tuhan. 

 

2. Pengertian Pendidikan Secara khusus-Agama Kristen 

Pendidikan Agama Kristen “Pendidikan yang memberikan pengetahuan dalam 

membentuk sikap, perilaku, kepribadian dan keterampilan anak dalam mengamalkan 

ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran 

semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.11 Sedangkan pengertian pendidikan agama 

Kristen adalah pendidikan yang diberikan setiap orang dalam segala hal Kekristenan 

dalam segi kehidupannya dari pandangan Kristen, sehingga menjadikan seorang 

dewasa di dalam Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pendidikan agama 

Kristen adalah  pengajaran yang bersumber dari Firman Allah dan harus disampaikan 

bagi setiap orang baik secara formal maupun non-formal.12 

Jadi pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya sadar, dan terencana untuk 

memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang, guna membimbingnya keluar dari 

satu tahapan (keadaan) hidup ke suatu tahapan lainnya yang lebih baik. Di dalam 

pendidikan ada unsur belajar dan mengajar seperti dinyatakan dalam kutipan berikut: 

“pertama, belajar adalah suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang 

mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap dan berbuat. 

Kedua, mengajar adalah usaha untuk menciptakan sistem lingkungan secara optimal”.13 

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Kristen 

Pendidikan Agama Kristen bukan hanya memberikan pengajaran dan bimbingan 

di bidang pendidikan Agama Kristen saja, tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mengembangkan dan menumbuhkan iman, sikap dan tindakan sesuai dengan 

kesaksian Alkitan di dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Sedangkan tujuan lain 

dari Pendidikan Agama Kristen adalah untuk mengajar peserta didik supaya melihat 

Allah dan rencana-rencana Allah di dalam kehidupannya, artinya para peserta didik 

sudah diajar secara lengkap dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang difokuskan 

pada perbuatan-perbuatan Allah yang nyata sesuai dengan janji-Nya. 

Tujuan berikutnya Pendidikan Agama Kristen adalah supaya siswa dapat 

melakukan dan mempraktikan segala sesuatu apa yang telah dipelajari sesuai dengan 

Firman Tuhan. Hal itu lebih baik daripada mendengarkan atau menghafal dari 

beberapa kebenaran atau ketentuan-ketentuan yang pernah didengar atau yang 

                                                             
11 Www.Depdiknas.Go.Id 
12 L. Humes, Arah Pendidikan Kristen, 31 
13 Monang Sidabutar, Dasar-Dasar Kenpendidikan, 2 



 

dihafalnya.14 Selain bertujuan untuk mendidik semua peserta didik agar mereka dapat 

mendalami isi Firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab serta dibimbing oleh Roh 

Kudus. Di dalam bukunya “Pembimbing Pendidikan Agama Kristen” Daniel 

Nuhamara menulis tujuan Pendidikan Agama Kristen adalah mengajak, membantu, 

menghantar seorang anak mengenal kasih Allah yang nyata di dalam Kristus dan 

dengan persekutuan yang nyata untuk mengasihi Allah serta diaplikasikan kepada 

sesama dalam kehidupannya melalui perilaku hidupnya.15 Tujuan pendidikan agama 

Kristen adalah pendidikan karakter Kristiani berdasarkan Alkitab yang menuntun 

kehidupan manusia menjadi lebih bermartabat. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif Campuran 

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan yang bersifat sosial dan 

dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif 

untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan,  mengolah dan menganalisis data 

hasil penelitian tersebut. Metode kualitatif merupakan metode yang bersifat 

mewawancarai responden untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. 

Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh data yang bersifat fakta dan nyata 

tentang peranan PAK dalam membentuk perilaku Kristiani peserta didik SMP. 

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian 

kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain 

kualitatif, karena pada umumnya  penelitian kualitatif yang tidak berpola. 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu 

hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan 

dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya 

tidak dapat diukur dengan angka. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan 

wawancara sehingga peneliti dapat memperoleh data yang bersifat fakta dan nyata 

tentang peranan PAK dalam membentuk perilaku hidup Kristiani SMPN 1 CLUWAK. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek 

penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta 

didik SMPN 1 CLUWAK yang berjumlah 30 orang, yang menjadi obejek penelitian 

                                                             
14 Paulus Lilik Kristanto, Prinsip Dan Praktik Pendidikan Agama Kristen (Yoyakarta: Andi Offiset, 2006), 2 
15 Daniel Nuhamara, Pembimbing Pendidikan Agama Kristen (Jakarta: Info Media, 2007), 30 



 

yaitu peranan Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk perilaku kristiani di 

SMPN 1 CLUWAK 

 

 

C. Informasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam 

pengumpulan data adalah pilihan informasi. Dalam penelitan kualitatif tidak di 

gunakan istilah populasi. Teknik samping yang digunakan oleh peneliti adalah 

purposive seple. 

 

D. Teknik pengumpulkan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selain itu juga menekankan sifat penelitian yang bersifat bermuatan nilai dan 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menekankan bagaimana 

pengalaman soal diciptakan dan diberi makna”.16 Selain itu peneliti juga menggunakan 

angket  atau kuesioner yang dibagikan kepada peserta didik Kristen SMPN 1 Cluwak. 

  

1. Observasi 

Observasi menurut Husaini adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti”. 17  Observasi menjadi salah-satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan 

dicatat secara sistematis. 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih 

observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana 

peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. 

Obsevasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek 

peneliti, yaitu dengan mengamati kegiatan yang ada di SMPN 1 Cluwak. 

 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan. Menurut Husaini Usman dalam 

bukunya metodologi penelitian “wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung”. 18  Dalam metode wawancara terdapat proses 

interaksi antara wawancara dengan informan. 

                                                             
16 Andreas B. Subagyo, Pengatar Reset  Kualitatif Dan Kuantitatif (Bandung: Kalam Hidup, 2004), 62. 
17 Husaini Usman, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksaran, 1996), 54. 
18 Usman Husalni, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksaran, 1996), 54. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian  

Data siswa yang mengisi angket: 

No  Nama Lengkap Jenis kelamin 

1 Teofilus Giovani Galilea L 

2 Rania Salma Havel P 

3 Andrea Pirlo  L 

4 Natalia Teresia Putri P 

5 Preza Ariel Verenata P 

6 Hendri Pratama  L 

7 Febiya Rahmat C P 

 

3. Wawancara 

Apakah guru selama ini telah mengajar dengan baik? 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Mehta Putri Paraswati seorang peserta 

didik SMPN 1 Cluwak mengatakan bahwa guru PAK selama ini kurang melaksanakan 

tugas dengan baik.19 Dikatakan bahwa guru sering memberikan catatan ketika masuk 

mengajar mata pelajaran PAK. Dan sering kali meninggalkan ruang kelas dengan suatu 

kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. 

 

Apa kesulitan selama ini belajar PAK? 

Menurut wawancara dengan peserta didik bernama Lukas Setiawan mengatakan 

bahwa hal yang membuat kesulitan belajar PAK adalah karena guru PAK tidak pernah 

memberikan penjelasan di kelas dan materi hanya disuruh untuk mencatat.20 Dapat 

disimpulkan bahwa peranan guru PAK sangatlah penting dalam pemahaman 

pendidikan agama kepada peserta didik, bagaimana mungkin peserta didik dapat 

bertumbuh perilaku Kristianinya sedangkan seorang guru PAK belum melaksanakan 

tugasnya secara maksimal. 

 

Dengan belajar PAK, apakah dapat mempengaruhi tingkah laku? 

Seorang peserta didik SMPN 1 Cluwak bernama Mardhilla Putri Vallenia 

memberikan jawaban atas pertanyaan dia mengatakan bahwa sangat mempengaruhi 

karena belajar PAK sama artinya dengan belajar Firman Tuhan, jadi dapat menjadi 

seorang yang takut akan Tuhan.21  

                                                             
19 Wawancara Dengan Peserta Didik Metha Putri Paraswati SMPN 1 Cluwak, 02 Juni 2017 
20 Wawancara Dengan Lu7kas Setiawan Peserta Didik SMPN 1 Cluwak, 04juni 2017 
21 Wawancara Dengan Mardilla Putri Vallenia Peserta Didik SMPN 1Cluwak, 04 Juni 2017. 



 

Disimpulkan bahwa PAK dapat membentuk perilaku hidup Kristiani peserta didik 

jika dapat diajarkan dengan baik dan oleh guru yang profesional serta bertanggung 

jawab. Serta adanya kesadaran dalam diri peserta didik itu sendiri dalam 

mengaplikasikan PAK dalam hidupnya. 

Apakah mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dapat memberikan peserta 

didik pengetahuan akan Firman Tuhan? 

Menurut pendapat Devin Setyowati, peserta didik kelas VIII mengatakan bahwa 

sangat setuju kalau Pendidikan Agama Kristen dapat memberikan pengetahuan akan 

Firman Tuhan, karena sebagai materi pelajaran ayat-ayat Alkitab dan cerita-cerita 

Alkitab.”22  

Menurut pandangan penulis sangat setuju akan hal itu, karena pengajaran 

Pendidikan Agama Kristen berasal dan bersumber dari Alkitab. Jadi Pendidikan 

Agama Kristen pun tidak lepas dari ayat-ayat Alkitab dan cerita Alkitab, hanya 

ditambahkan sedikit materi tentang kehidupan dan dikemas dalam suatu pertanyaan-

pertanyaan yang nantinya dapat peserta didik kerjakan di sekolah maupun di rumah. 

Apakah dalam keluarga selalu mengajarkan berdoa dan membaca Firman Tuhan? 

Berdasarkan wawancara dengan Samuel Andrey Aji Prasetya  mengatakan bahwa 

tidak sama sekali diajarkan berdoa dan membaca Firman Tuhan dengan alasan 

orangtua tidak tahu berdoa.” 23  Penulis berpendapat bahwa orangtua sangatlah 

berperan penting dalam membentuk kepribadian anak. Jadi mereka tidak hanya 

mengandalkan Pendidikan Agama Kristen di sekolah yang akan membentuk perilaku 

Kristiani peserta didik namun alangkah baiknya dalam lingkungan keluarga mereka 

terlebih dahulu. 

 

B. Pembahasan  

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif erat hubunganya dengan pengumpulan data. Pada bagian ini peneliti 

akan menguraikan jawaban atas pernyataan penelitian yang telah diisi oleh responden 

(peserta didik). Proses analisis data kualitatif menggunakan tiga tahapan yaitu 

deskripsi, analisis, dan interpretasi.24 Peneliti menyebarkan angket kepada 30 peserta 

didik yang diambil acak dari kelas VII sampai IX, dengan rata-rata umur 13-15 tahun. 

 Selanjutnya dalam bagian ini peneliti juga akan menyajikan deskripsi data dari 

hasil kuesioner yang sudah dikumpulkan dari seluruh responden yang terdiri dari 30 

peserta didik SMPN 1 Cluwak yakni peranan Pendidikan Agama Kristen dalam 

membentuk perilaku Kristiani peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku peserta didik. 

                                                             
22 Wawancara Dengan Devin Setyowati Pesertadidik SMPN 1 Cluwak Kelas IX Pada 05 Juni 2017. 
23 Wawancara Dengan Samuel Andrey Aji Prasetya Peserta Didiksmpn 1 Cluwak Pada 05 Juni 2017. 
24 Wallcot dalam subagion, 259. 



 

Mempelajari dan menjadi pelaku Firman Tuhan adalah hal yang utama bagi 

orang yang percaya kepada Tuhan khususnya bagi peserta didik melalui mata 

pelajaran Pendidikan Agama Kristen. 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan Pendidikan Agama Kristen dalam 

membentuk perilaku Kristiani peserta didik SMPN 1 Cluwak, maka pada bagian ini 

akan memberikan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab I, II, 

III, dan IV. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang tertuang dalam bab IV, 

maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian mengenai peranan Pendidikan Agama 

Kristen dalam membentuk perilaku Kristiani pesrta didik SMPN 1 Cluwak. Adapun 

kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, terdapat peranan yang sangat penting dan signifikan PAK dalam 

membentuk perilaku Kristiani peserta didik SMPN 1 Cluwak. Terutama dalam pribadi  

masing-masing peserta didik berbeda tergantung tingkat kerohanian dan keseriusan 

dalam mengamalkan Firman Tuhan dalam hidupnya. 

Kedua, besarnya perilaku Kristiani peserta didik ditentukan oleh kerajinan secara 

pribadi mereka dalam beribadah setiap hari minggu mengadakan doa secara pribadi, 

dan membaca Alkitab. Serta pengaruh yang mendorong dari luar adalah dari keluarga 

terutama kerohanian orangtua mereka yang belum mengajarkan anak sekedar berdoa 

bersama dan membaca Alkitab. Sedangkan pengaruh berikutnya adalah lingkungan 

terutama teman sebaya mereka di sekolah maupun teman bemain di rumah. 

Ketiga, profesionalisme seorang guru PAK juga turut serta dalam membentuk 

perilaku Kristiani peserta didik. Oleh sebab itu PAK perlu dikuasai oleh setiap guru 

PAK agar dapat meningkatkan kualitas kerohanian peserta didik terutama dalam 

membentuk perilaku Kristiani. Hal ini bermakna bahwa berhasil atau tidaknya tujuan 

pendidikan merupakan tanggung jawab seorang guru. Jika seorang guru PAK dapat 

mengajarkan dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab lewat pengajaran 

PAK, maka diharapkan peserta didik dapat melaksanakan dalam kehidupan 

pribadinya baik tingkah lakunya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. 

Dimanah gurulah kunci utama dalam mencpai tujuan yang telah ditetapkan yang 

mengemban tugas setiap bidangnya masing-masing. 


