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ABSTRAK 
 

Skripsi ini berjudul: “MENINGKATKAN PERAN KEPEMIMPINAN 
KEPALA SEKOLAH DALAM MENCIPTAKAN SUASANA 
PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF DI PERSEKOLAHAN YAYASAN 
JOSEPH YEEMYE JAKARTA DENGAN MODEL SHARED CHRISTIAN 
PRAXIS”. Skripsi ini dipersembahkan kepada rekan-rekan muda se-kongregasi 
JMJ, khususnya Propinsi JMJ Jakarta. Selain itu penulisan skripsi ini 
dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman penulis tentang makna 
kepemimpinan dan perannya dalam proses pendidikan di sekolah sehingga dapat 
menjalankan tugas kerasulan dengan semangat kesiap-sediaan apostolik.  

Permasalahan pokok yang diangkat dalam skripsi ini adalah: seberapa 
besar peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif. Bertolak dari pentingnya peran kepemimpinan 
tersebut maka upaya-upaya apa saja yang dilakukan demi meningkatkan fungsi 
kepemimpinan dalam pengembangan karya kerasulan. Permasalahan dalam 
skripsi ini dikaji dengan pendekatan kualitatif  melalui wawancara dan 
penyebaran kuesioner  kepada para kepala sekolah, guru dan staf yang berkarya di 
Yayasan Joseph Yeemye Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner 
ditemukan jawaban bahwa kepemimpinan memiliki peran sentral dalam seluruh 
karya kerasulan Lembaga. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen 
pendidikan yang paling berperan penting dalam meningkatkan dan 
mengembangkan karya pendidikan yang bertujuan untuk memperkembangkan 
pribadi manusia dan memperjuangkan kesejahteran umum. Kepemimpinan yang 
baik dihayati dan dijalankan dalam semangat melayani dan mengabdi Tuhan dan 
sesama. Sebagaimana Kristus menjalankan kepemimpinan lewat keteladanan 
hidup-Nya sebagai hamba yang tulus dan rendah hati. Semangat yang mendasari 
gerak kepemimpinan dalam Yayasan Joseph Yeemye Jakarta adalah 
kesiapsediaan mengabdi dan melayani Allah dengan menjalankan kehendak Allah 
dalam panggilan dan perutusan sebagai murid Kristus. Kesiapsediaan 
menjalankan tugas kepemimpinan merupakan wujud pengabdian dan pelayanan 
tulus seorang pemimpin yang dapat menghantar semua anggota pada suatu 
pencapaian cita-cita bersama. Peran kepemimpinan perlu diusahakan terus-
menerus demi suatu pengembangan karya kerasulan. Sebagai usaha meningkatkan 
peran kepemimpinan dalam lembaga, diusulkan program katekese model Shared 
Christian Praxis (SCP).  Katekese sebagai pembinaan iman menghantar seluruh 
anggota Yayasan Joseph Yeemye Jakarta pada suatu kesadaran dan penghayatan 
baru untuk menjalankan peran kepemimpinan yang mendampingi, mengarahkan 
serta memberdayakan semua anggota menuju kekedewasaan iman dan mengalami 
kepenuhan hidup dalam Kristus. 
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