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Jaman semakin berkembang, pengetahuan setiap manusia semakin meningkat. Oleh 
karena itu seorang guru yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengajar, mendidik, 
membimbing dan mengarahkan peserta didik kepada suatu pengetahuan, dituntut untuk semakin 
berkembang, semakin meningkatkan diri dalam pengajarannya. Karena guru adalah pemegang 
peran dalam berkembang tidaknya peserta didik di sekolah, dan bukan hanya dalam 
pengetahuannya namun juga pada hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
peserta didik. 

Mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh setiap guru untuk mengetahui hasil 
dalam pengajarannya, dan sejauh mana guru mencapai tujuan yang diharapkan, namun dalam hal 
ini peneliti memberikan satu cara bagaimana seorang guru dapat mengetahui sejauh mana 
tujuannya tercapai dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan adanya evaluasi proses. Melalui 
evaluasi proses setiap guru akan mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mengajar dan 
tercapai tidaknya tujuan yang disampaikan kepada peserta didik, apakah telah disampaikan 
sesuai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Seorang guru sangat berperan penting dalam 
keberhasilan seorang murid dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, maka guru 
harus menjadi teladan dalam segala hal untuk peserta didiknya. 
Peranan guru pendidikan agama kristen merupakan tokoh terhormat, dan yang harus 
dihargai dalam masyarakat sebab guru nampak sebagai seorang yang berwibawa, sebagai penilai, 
menilai pengajarannya sendiri, guru memberi pemikiran, sebagai seorang sumber, karena guru 
adalah seorang yang mentransformasikan ilmu pengetahuan itu kepada peserta didik, sebagai 
penyangga rasa takut, sebagai objek identifikasi, sebagai penolong bagai peserta didik untuk 
mengenal dirinya, sebagai pembimbing dan pendamping yang menolong peserta didik untuk 
mengenal dirinya, mengenal sesama disekitarnya, sebagai penutan, sebagai teladan yang bisa 
dicontohi peserta didik, sebagai garam dan terang bagi peserta didik dan juga untuk rekan 
gurunya. 

Dan jika guru pemegang peranan penting maka yang harus guru utamakan dalam 
kehidupannya ialah harus mengevaluasi pengajarannya dan juga harus memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk mengevaluasi dirinya dalam hal itu, guru harus menyadari bahwa ia 
juga pasti punya kelemahan dan kekurangan dalam pengajarannya, sehingga dengan hasil 
evaluasi itu akan menolong guru untuk mengadakan perbaikan untuk lebih baik kedepannya. 
Selain itu, menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang atau mudah karena 
membutuhkan ketekunan, pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, kesabaran, kelemhalembutan, 
keramahan, penyayang, kerja keras, pengendalian diri atau penguasaan diri, berhikmat, 
bijaksana, memiliki hati nurani yang sungguh-sungguh terpikat pada peserta didik, miliki 
perasaan cinta terhadap peserta didik yang akan diajar. 


