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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kedisiplinan dimengerti sebagai “kesadaran dan kesediaan seseorang

menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku” (Khumaedi,

2016) demi ketertiban dan kebaikan bersama. Banyak persoalan yang muncul

dalam kehidupan manusia, karena manusia berperilaku seenaknya dan

mengabaikan kedisiplinan (Tu'u, 2004). Karena itu, menurut Hurlock (1997),

masyarakat lalu mengajarkan kepada individu, sejak masa kanak-kanak pola

perilaku yang diterima dan yang sesuai dengan standar yang ada di dalam

masyarakat tersebut melalui disiplin. Brooks (2006) memandang kedisiplinan

sebagai komponen vital dari rasa memiliki dan rasa tanggung jawab atas perilaku

seseorang. Itu berarti kedisiplinan penting bagi manusia. Kedisiplinan dibutuhkan

manusia dalam kehidupannya, kapan dan di mana pun ia berada. Kedisiplinan

mengontrol perilaku manusia (Duckworth, 2009). Mildawati (dalam Octaviani,

Rustam dan Rohmatun, 2011) menandaskan bahwa “kedisiplinan merupakan

salah satu kriteria yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi

kelancaran pembentukan, pemberdayaan dan pengembangan sebuah instansi”.

Pendapat Mildawati tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kedisiplinan

sehingga kedisiplinan diperlukan dalam kelompok masyarakat mana pun dan

institusi apa pun, demi pengembangan institusi tersebut, ketertiban dan kebaikan

bersama.
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Lembaga formasi calon imam merupakan salah satu institusi yang

memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan. Salah satu aspek pembentukan

calon imam adalah pembentukan manusiawi (Konggregasi Pendidikan Katolik,

2013) yang bertujuan membantu para calon imam mencapai kematangan dan

kedewasaan manusiawi. Langkah strategis yang diambil untuk mencapai tujuan

ini adalah pembentukan kedisiplinan dalam diri para calon imam (Para Wali

Gereja Provinsi Gerejawi Ende, 2003).

Dalam kerangka formasi tersebut, kedisiplinan dilihat sebagai tujuan

pembinaan dan serentak pula sebagai sarana yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan tersebut (dekrit tentang Pembinaan Imam atau Optatam Totius,

disingkat dengan OT, no. 11). Kedisiplinan sebagai tujuan pembinaan berarti

seluruh proses formasi diarahkan untuk membentuk para calon imam menjadi

pribadi yang disiplin. Sedangkan kedisiplinan sebagai sarana pembentukan

manusiawi para calon imam berarti melalui kedisiplinan seorang calon imam

dapat mencapai kematangan dan kedewasaan manusiawi.

Bagaimana kedisiplinan sebagai tujuan pembinaan dan sarana

pembentukan calon imam dihayati oleh para calon imam yang berada di Seminari

Tinggi, khususnya di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, yang

menjadi fokus penelitian ini? Para calon imam di Seminari Tinggi ini berusia

antara 19 tahun sampai 30 tahun dan menurut Erikson (Feist & Feist, 2016)

tergolong dalam dewasa awal. Penelitian Wanda (2016) menunjukkan angka

keterlambatan para calon imam pada saat mengikuti ibadat brevir (ibadat harian)

sangat signifikan dan bahkan ada yang tidak hadir. Keterlambatan dan juga
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ketidakhadiran ini merupakan indikasi ketidakdisiplinan para calon imam.

Temuan ini mempresentasikan bahwa kedisiplinan sebagai tujuan dan sarana

pembentukan manusiawi para calon imam di Seminari Tinggi ini masih harus

diperhatikan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para formator di Seminari Tinggi

Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret ditemukan kenyataan bahwa terdapat cukup

banyak calon imam di Seminari Tinggi ini yang datang terlambat dan bahkan ada

yang tidak mengikuti kegiatan rohani. Selain kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan

harian lainnya seperti kerja tangan, olah raga, latihan koor bersama sering

diabaikan oleh cukup banyak calon imam. Para calon imam menjalankan

kegiatan-kegiatan tersebut tidak tepat pada waktunya. Mereka sering terlambat

memulai kegiatan-kegiatan dimaksud dan berhenti sebelum waktu berhenti.

Wawancara dilakukan juga dengan Romo Prefek (Ritapiret, 11 Februari

2017), yaitu Romo yang diberi tugas sebagai “penanggung jawab utama dan

langsung dalam urusan komunitas calon imam diosesan, khususnya menyangkut

disiplin hidup berkomunitas” (Para Wali Gereja Provinsi Gerejawi Ende, 2003).

Romo Prefek mengatakan bahwa tema kedisiplinan selalu muncul dan mendapat

catatan serius dalam setiap evaluasi bersama; baik evaluasi bulanan, semesteran

maupun tahunan. Nampaknya masih perlu perjuangan yang serius. Hal ini

menunjukkan bahwa kedisiplinan para calon imam di Seminari Tinggi

Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret cukup memperihatinkan dan perlu terus

dibenahi. Hasil wawancara dengan para formator dan Romo Prefek di atas

menegaskan hasil temuan Wanda (2016).
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Timothy Dolan, mantan rektor kolese Amerika Utara di Roma

mengomentari kenyataan ketidakdisiplinan para calon imam demikian; “Seminaris

yang selalu terlambat? Ia akan menjadi pribadi yang dapat melukai perasaan orang

karena perilakunya yang seenaknya!” (Strange, 2011). Dalam pernyataan ini,

Dolan memperlihatkan tiga aspek penting yang terdapat dalam pembentukan

kedisiplinan para calon imam, yaitu 1) kedisiplinan mengungkapkan spiritualitas

imamat, 2) kedisiplinan memberikan makna kerja (meaning of work) seorang

calon imam di masa depan dan 3) dampak negatif dari perilaku tidak disiplin.

Aspek pertama adalah kedisiplinan mengungkapkan spiritualitas imamat

yaitu spiritulitas pelayanan (bdk. Konferensi Waligereja Indonesia, 2010) dan

berhubungan dengan dimensi manfaat bagi orang lain dari panggilan imamat

seorang imam (Dik & Duffy, dalam Yuniswara & Handoyo, 2013). Spiritualitas

pelayanan merupakan bagian yang dikembangkan dalam kecerdasan spiritual

(Kleruk, 2016). Sejak berada di Seminari Menengah para calon imam dididik dan

dituntut untuk memiliki tiga kualitas diri, yang dikenal dengan sebutan 3S;

sanitas, scientia, santitas. Menurut Kleruk (2016), formasi 3S (sanitas, scientia,

santitas) tersebut mencakup empat kecerdasan dasar manusia yaitu; a), sanitas

atau kesehatan mencakupi kecerdasan fisik dan kecerdasan emosional, sehat jiwa

raga, b), scientia atau pengetahuan mencakupi kecerdasan intelektual, kepintaran

dan pengembangan akal budi, dan c), santitas atau kesucian mencakupi

kecerdasan spiritual.

Dalam formasi calon imam, kecerdasan spiritual dikembangan melalui

latihan-latihan rohani seperti perayaan ekaristi, doa dan meditasi atau disebut



5

dengan hidup rohani (bdk. Komisi Seminari KWI, 2008; Singh & Sinha, 2013).

Pengembangan kecerdasan spiritual dalam formasi calon imam merupakan hal

mendasar. Seorang calon imam dapat dikeluarkan dari Seminari bila ia melalaikan

latihan-latihan rohani, walaupun ia memiliki kecerdasan intelektual dan

kecerdasan emosional yang baik. Kenyataan ini menegaskan bahwa kecerdasan

spiritual merupakan pusat dan dasar, yang menjadi pembimbing dan penuntun dari

semua kecerdasan (Nggermanto, 2001; Singh & Sinha, 2013; Kleruk, 2016), serta

menjadi pedoman dalam memecahkan persoalan makna dan nilai hidup, serta pola

tingkah laku (Zohar & Marshall, 2001) seorang calon imam.

Aspek kedua dari pernyataan Dolan di atas adalah kedisiplinan

memberikan makna kerja (meaning of work) seorang calon imam di masa depan.

Makna kerja berhubungan dengan panggilan dalam bekerja sebagai imam nanti.

Kajian tentang makna kerja dibicarakan dalam topik ‘panggilan dalam bekerja’

atau yang disebut calling. Menurut Rosso, Dekas, dan Wrzesniewski (dalam

Yuniswara & Handoyo, 2013) calling merupakan “sumber pemaknaan kerja yang

berasal dari diri sendiri dan kehidupan spiritual yang bersangkutan”, sehingga

yang bersangkutan sanggup bertahan dalam pekerjaannya tanpa memperhitungkan

faktor ekonomi. Pandangan ini, menurut Bannon, Bell, Doyle, dan Pellegrin

(dalam Yuniswara & Handoyo, 2013) sesuai dengan profesi imam Katolik yang

bekerja karena merasa terpanggil untuk menjadi imam. Dalam hubungan dengan

panggilan imamat, Dik dan Duffy (dalam Yuniswara & Handoyo, 2013)

menandaskan bahwa calling merupakan suatu panggilan yang transendental, yang

dialami dengan sumber dari luar diri dan memiliki tiga dimensi yaitu 1) dimensi
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motivasi untuk menjalani peran panggilan, 2) dimensi kesadaran akan tujuan dan

pemaknaan panggilan dan 3) dimensi manfaat bagi orang lain.

Ketiga dimensi calling tersebut merupakan dimensi-dimensi yang sangat

penting dalam seluruh proses formasi seorang calon imam. Dimensi motivasi

untuk menjalani peran panggilan merupakan hal paling mendasar yang

memengaruhi seluruh tingkah laku dan keberadaan calon imam. Sebab motivasi

merupakan kekuatan yang menggerakkan calon imam untuk berpikir, berbuat

sesuatu atau bertingkah laku tertentu, termasuk tingkah laku disiplin (bdk. King,

dalam Sobur, 2016; Siagian, 2012; Tu'u, 2004). Dimensi motivasi merangkum

kedua dimensi yang lain. Dimensi kesadaran akan tujuan dan pemaknaan

panggilan merupakan dimensi yang senantiasa diasah di Seminari Tinggi melalui

studi filsafat teologi, refleksi panggilan dan tugas-tugas pastoral. Kesadaran akan

tujuan dan pemaknaan panggilan ini menjadi nyata dalam dimensi manfaat bagi

orang lain.

Hal ini sesuai dengan pandangan Schermer (2003) yang mengatakan

bahwa individu yang berada dalam masa dewasa awal secara spiritual memiliki

fokus pada pencarian tujuan dan makna hidup agar hidupnya bermanfaat bagi

orang lain. Dalam pencarian tersebut individu melakukan konsolidasi, yang oleh

Erikson (dalam Schermer, 2003) disebut sebagai konsolidasi identitas.

Konsolidasi identitas merupakan usaha penyesuaian diri terhadap pola-pola

kehidupan baru dan harapan-harapan sosial yang baru (Hurlock, 1997; Sobar,

2013) sehingga tujuan dan makna hidupnya dapat tercapai. Dalam proses

konsolidasi identitas ini, orang dewasa awal akan menampilkan simbol-simbol
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yang mengungkapkan kedewasaannya sesuai dengan tugas perkembangan dewasa

awal seperti tanggung jawab, kemandirian, pandangan hidup, cara bicara dan

perilaku (Hurlock, 1997; Mönks, Knoers, Haditono, 2014). Bagi Erikson,

konsolidasi identitas berhubungan dengan pengembangan kematangan genitalitas,

konflik antara keintiman dan keterasingan serta usaha untuk memperoleh kekuatan

dasar yaitu cinta (Feist & Feist, 2016). Pengembangan hubungan yang intim

sebagai tugas perkembangan dewasa awal merupakan “motivator penting dari

tingkah laku manusia” (Papalia, Olds & Feldman, 2013). Dalam hubungan dengan

panggilan imamat, seorang calon imam perlu mengembangkan kecerdasan

spiritual, motivasi imamat dan kedisiplinan sebagai “kemampuan dan kemauan”

(Kohn, 2008) untuk mengatur tingkah lakunya sesuai dengan tujuan panggilannya.

Aspek ketiga dari pernyataan Dolan di atas adalah dampak negatif yang

akan terjadi dalam hidup dan pelayanan seorang seminaris atau calon imam di

masa depan. Seorang calon imam yang memiliki disiplin diri yang baik ketika

berada di seminari, dapat diprediksi akan memiliki disiplin diri yang baik ketika ia

menjadi imam (bdk. Zhao & Kuo, 2015). Disiplin diri yang baik akan membawa

dampak positif bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Sebaliknya

ketidakdisiplinan akan membawa dampak negatip bagi diri sendiri dan juga bagi

orang lain seperti melukai perasaan orang lain. Hal ini merupakan kegagalan

dalam melatih disiplin diri (bdk. Duckworth & Seligman, 2005).

Kedisiplinan yang dikembangkan secara efektif sejak usia dini (Brooks,

2006) dan “disesuaikan dengan tingkat perkembangan” (Hurlock, 1997) individu

akan membawa keberhasilan pada masa dewasa. Harmby (dalam Octaviani,
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Rustam, & Rohmatun, 2011) mengatakan bahwa kedisiplinan adalah “latihan

kebiasan-kebiasan, khususnya latihan pikiran dan sikap untuk menghasilkan

pengendalian diri, mentaati peraturan yang berlaku dengan penuh kesadaran diri”.

Menurut Tu’u (2004) kedisiplinan terbentuk melalui latihan dalam jangka waktu

yang panjang. Ditinjau dari aspek lamanya waktu latihan kedisiplinan, seharusnya

para calon imam sudah memiliki kedisiplinan diri yang baik. Para calon imam

yang kini berada di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret telah

melakukan latihan kedisiplinan dalam jangka waktu yang relatif lama pada

tahapan formasi sebelumnya. Namun data menunjukkan bahwa pada akhir tahun

ajaran 2016/2017 terdapat 21 orang calon imam yang diberhentikan dari proses

formasi calon imam karena tindakan indisipliner dan 48 calon imam yang

mendapat peringatan dengan alasan yang sama (Sekretariat Seminari Tinggi

Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, 2017). Itu berarti, pada tahun ajaran

2017/2018 ketika peneliti melakukan penelitian ini terdapat 19,84% (48 orang)

dari 242 orang calon imam (jumlah populasi) yang mendapat peringatan karena

alasan indisipliner. Sebuah angka yang sangat signifikan dan memprihatinkan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa lamanya waktu latihan atau pembinaan

belum menjamin terbentuknya kedisiplinan dalam diri calon imam. Hal ini

memperlihatkan bahwa ada faktor lain yang berpengaruh dalam proses

pembentukan kedisiplinan. Hurlock (1997) menyebutkan peraturan, hukuman,

penghargaan, dan konsistensi hukuman sebagai faktor-faktor yang berpengaruh

dalam pembentukan kedisiplinan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembentukan kedisiplinan dipengaruhi juga oleh faktor kesadaran diri, kepatuhan,
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teladan, lingkungan berkedisiplinan (Tu’u, 2004), motivasi (Tu’u, 2004; Kirana,

2013; Yoesna, 2013; Sari, 2015; Wowor & Kalangi, 2015) dan kecerdasan

spiritual (Wiratih & Setyawan, 2014; Indiani, 2014).

Dalam wawancara peneliti dengan para formator dan Romo Prefek

ditemukan kenyataan bahwa para calon imam yang kurang memiliki motivasi

untuk menjadi imam umumnya tidak disiplin dan biasanya mereka memiliki

kualitas hidup rohani yang kurang baik, yang ditunjukkan dengan kurangnya

kehadiran dan keterlibatan dalam latihan-latihan rohani, seperti ibadat brevir

(Wanda, 2016). Para calon imam yang demikian memiliki sedikit kemauan untuk

berubah. Kalau tidak dikeluarkan dari Seminari oleh para formator, mereka akan

cenderung untuk bertahan tinggal di Seminari sampai menyelesaikan studi strata

satu (S1). Pernyataan yang disampaikan oleh para formator dan Romo Prefek ini

merupakan kesimpulan dari hasil pengamatan mereka selama ada bersama dengan

para calon imam.

Hasil pengamatan para formator dan Romo Prefek tersebut umumnya akan

disampaikan dalam sidang staf Pembina untuk disikapi secara bersama.

Berdasarkan pengalaman peneliti saat bekerja sebagai formator di Seminari Tinggi

ini (tahun 2005-2016), tema kehidupan rohani dan motivasi imamat calon imam

yang dihubungan dengan kedisiplinan merupakan tema-tema penting yang selalu

dibicarakan dalam sidang tahunan para formator, khususnya sidang evaluasi

terhadap calon imam untuk memutuskan apakah calon imam tersebut boleh

meneruskan proses formasi pada tingkat selanjutnya atau tidak. Pengalaman ini

mendorong peneliti melakukan studi pustaka untuk mencari bukti-bukti
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empirisnya. Sejauh penelurusan peneliti melalui studi pustaka tersebut belum ada

penelitian yang dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya hubungan antara

kecerdasan spiritual (yang diasah melalui latihan-latihan rohani) dan motivasi

imamat dengan kedisiplinan pada calon imam, atau untuk membuktikan

kebenaran pernyataan para formator dan Romo Prefek di atas.

Dalam penelitian ini peneliti memilih variabel kecerdasan spiritual dan

motivasi imamat sebagai variabel bebas atau prediktor yang berpengaruh terhadap

kedisplinan pada para calon imam dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, tema kehidupan rohani sebagai perwujudan dari kecerdasan

spiritual dan motivasi imamat yang dihubungan dengan kedisiplinan merupakan

tema pembicaraan penting dan serius yang dibicarakan oleh para formator dalam

sidang evaluasi para calon imam.

Kedua, peneliti berasumsi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan

tingginya prosentase tindakan indisipliner para calon imam adalah faktor internal.

Kecerdasan spiritual dan motivasi imamat merupakan dua faktor internal yang

sangat menentukan dalam penghayatan panggilan imamat. Sitinjak & Kahija

(2016) dalam penelitiannya menegaskan bahwa latihan rohani sebagai perwujudan

kecerdasan spiritual sangat menolong imam dalam menghayati panggilan

imamatnya. Penelitian Widiastuti & Sudiantara (2013) menunjukkan bahwa imam

yang meninggalkan panggilan imamatnya disebabkan oleh motivasi imamatnya

yang rapuh dan penghayatan imamatnya yang tidak mendalam (Suparno, 2007a).

Karena itu motivasi awal yaitu motivasi imamat perlu dibangun dengan kokoh

(Widiastuti & Sudiantara, 2013).



11

Ketiga, dalam hubungan dengan tugas perkembangan calon imam di

Seminari Tinggi yang berada pada masa dewasa awal, kecerdasan spiritual dan

motivasi imamat akan sangat membantu calon imam untuk memahami panggilan

hidup seorang imam yang selibat (Suharman, 2012) dan menolongnya untuk

memiliki “kematangan, kedewasaan, ketetapan hati dan budi yang sangat

dibutuhkan untuk menjadi seorang imam sejati” (Widiastuti & Sudiantara, 2013).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut: Apakah ada hubungan antara kecerdasan

spiritual dan motivasi imamat dengan kedisiplinan pada calon imam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara

kecerdasan spiritual dan motivasi imamat dengan kedisipilinan pada calon imam.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris teori hubungan antara

kecerdasan spiritual dan motivasi imamat dengan kedisipilinan pada calon imam

umumnya dan secara khusus pada calon imam di Seminari Tinggi yang sedang

berada pada tahapan perkembangan masa dewasa awal.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu para formator calon imam untuk

mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dan motivasi imamat dengan

kedisiplinan sehingga mereka dapat mengembangkan metode-metode

pendampingan para calon imam di Seminari Tinggi yang sesuai dengan tahapan

perkembangannya.
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