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Pada zaman ini banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa yang 
ada hubungannya dengan sikap dan karakter, terpengaruh dengan pergaulan yang 
buruk, contohnya siswa terlibat dalam hal-hal kriminal tawuran antara pelajar, orang 
tidak bertanggungjawab, adanya kenakalan remaja, seks bebas. Pada zaman ini diakui 
bahwa karakter manusia mulai menurun kualitasnya. Bukan hal yang baru, jikalau 
meningkatnya kekerasan dikalangan remaja dan pelajar, penggunaan bahasa dan kata-
kata yang buruk, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, 
alkohol. Semakin kaburnya pedoman karakter yang baik, semakin rendahnya rasa 
hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa bertanggungjawab individu dan 
warga Negara. 

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas hendaknya guru dapat 
memberikan perannya dengan baik. Guru Kristen berperan menolong siswa 
menanamkan cara hidup atau karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. 
Tentunya dari peran guru ini diharapkan agar siswa mempunyai perubahan karakter, 
sifat tata cara hidup, sikap, cara berpikir dan cara berbicara. Mengingat bahwa 
pendidikan karakter pada aspek sikap, nilai, dan watak peserta didik, maka dalam 
pembentukannya harus dimulai dari guru. Dalam hal ini bagaimana setiap lembanga 
pendidikan, baik formal maupun non formal dapat mewujudkan guru yang dapat digugu 
dan ditiru. 

Oleh karena itu, penulis rindu untuk meneliti tentang “peranan kualitas 
pemahaman guru Kristen terhadap pendidikan karakter siswa di SMA Taruna Nusa 
Harapan, Mojokerto Jawa-Timur” dengan rumusan masalah adalah “bagaimana peran 
kualitas guru Kristen dalam pendidikan karaktersiswa ? apa dampak bagi siswa apa bila 
guru memiliki kualitas pemahaman pendidikan karakter siswa? Sejauh mana peranan 
guru Kristen dalam pendidikan karakter siswa di SMA Taruna Harapan Mojokerto Jawa- 
Timur. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah “untuk mengetahui peranan kualitas 
pemahaman guru-guru Kristen terhadap pendidikan karakter siswa, untuk mengetahui 
dampak bagi siswa apa bila guru memiliki kualitas pemahaman dalam menumbuh 
kebangkan karakter siswa, untuk mengetahui apakah guru-guru Kristen di SMA 
Tarunan Harapan Mojokerto sudah memiliki pemahaman yang benar dalam menumbuh 
kembangkan karakter siswa serta penerapannya. 

Adapun yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah “ada pengaruh antara 
kualitas pemahaman guru Kristen tentang pendidikan karakter terhadap karakter siswa. 
Dalam arti jika kualiata pemahaman guru Kristen tentang pendidikan karakter lebih baik 
maka karakter siswa ada peningkatan menjadi lebih baik”. Dengan demikian hasil yang 



diharapkan oleh penulis adalah menemukan apakah antara peran kualitas pemahan 
guru Kristen terhadap karakter siswa, berdampak positif terhadap perubahan karakter 
siswa menjadi baik. Dengan demikian hasil yang diharapkan oleh penulis adalah 
menemukan apakah antara peranan kualitas pemahanan guru Kristen terhadap 
karakter siswa,berdampak positif terhadap perubahan karakter siswa ada 
hubungannya. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan 
maka ditemukan bahwa antara peran kualitas pemahan guru Kristen terhadap karakter 
siswa, berdampak baik terhadap perubahan karakter siswa ada hubungan yang positif 
dan hubungan tersebut signifikan untuk populasi 


