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BAB  I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara yang maju dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki karakter 

pribadi yang kuat. Karakter pribadi kuat yaitu pribadi yang jujur, disiplin, beriman, 

bertanggungjawab, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan umum dari pada 

kepentingan sendiri. Karakter pribadi yang demikian membuat masyarakat sejahtera 

dan negara akan berkembang serta maju. Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, di usianya yang ke-90 mengatakan bahwa membangun karakter positif 

pada anak adalah sesuatu yang sangat penting agar masa depan bangsa menjadi lebih 

baik. Membangun karakter yang dimaksud beliau adalah melakukan pendidikan 

secara holistik, bukan hanya membentuk anak menjadi pandai melainkan juga 

memiliki karakter baik. Jika seorang anak hanya pandai tetapi tidak memiliki 

karakter yang baik, akan merugikan dirinya sendiri dan berbahaya juga bagi orang 

lain (Nugroho, 2016). Hal ini dipertegas oleh Goleman dalam Dryden dan Vos, 

Goleman melalui penelitian menemukan bahwa kualitas keberhasilan seseorang tidak 

hanya diukur dari IQ melainkan juga EQ atau karakter yang tumbuh berkembang 

dalam dirinya. IQ paling banyak menyumbang 20% untuk keberhasilan hidup 

seseorang dan yang 80% adalah faktor emosional atau EQ (Dryden & Vos, 2000, 

p.140). 

Demikian juga yang dicita-citakan oleh Negara Indonesia dan tertuang dalam 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 1, yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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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 negara. Sistem pendidikan nasional 

adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen pendidikan yang dimaksud adalah: 

peserta didik, tenaga kependidikan dan pendidik atau guru. Pasal 3 menyebutkan, 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Bahwa tujuan Pendidikan Nasional juga 

mengembangkan potensi pribadi guru berilmu, bertakhwa, sehat, cakap, kreatif, 

mandiri, menjadi warga negara demokratis dan bertanggungjawab (Presiden 

Republik Indonesia, 2003).  

Kitab Hukum Kanonik Gereja, yaitu hukum internal gerejawi Gereja Katolik, 

kanon 795, menegaskan bahwa pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan 

pribadi manusia seutuhnya, yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia sekaligus 

kesejahteraan umum masyarakat, maka anak-anak dan kaum muda hendaknya dibina 

sedemikian sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral, dan intelektual 

mereka secara harmonis, agar mereka memperoleh rasa tanggungjawab yang lebih 

sempurna dan dapat menggunakan kebebasan mereka dengan benar, dan terbina pula 

untuk berperan-serta secara aktif dalam kehidupan masyarakat (Konverensi 

Waligereja Indonesia, 2016, p.243). Maka pengembangan pendidikan karakter 
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mendapat prioritas untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia agar mampu 

melakukan suatu perubahan dalam masyarakat.  

Pendidikan karakter di lembaga pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi 

dewasa ini sangat diusahakan dan diperjuangkan terus-menerus. Lembaga 

pendidikan sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran penting dalam 

membentuk karakter bangsa yang berkualitas, sebagaimana para pendiri bangsa sejak 

awal kemerdekaan Indonesia telah meletakkan kebijakan bahwa pendidikan 

diarahkan pada pembentukan karakter bangsa. Pendidikan karakter yang 

dilaksanakan sesungguhnya telah menjadi roh dan semangat dalam pelaksanaan 

pendidikan di Indonesia (Koesoema A, 2015, p.1).  

Salah satu komponen penting dari lembaga pendidikan adalah guru. Guru 

sebagai seorang pendidik profesional, memiliki tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, memotivasi, menilai, mengevaluasi dan mengarahkan  pribadi guru, 

agar mereka bertumbuhkembang secara ilmu dan karakter kepribadiannya. Dalam 

pelaksanaannya guru membuat perencanaan proses pembelajaran, bimbingan, 

pembinaan, penilaian dan evaluasi dengan baik. Guru juga wajib terus-menerus 

meningkatkan kualitas diri sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman agar 

proses pembelajaran selalu up to date.  Selain itu juga diharapkan terus-menerus 

mengolah dan mengasah diri secara emosional dan spiritual terlebih berkaitan 

dengan nilai-nilai dan karakter, karena seorang guru juga menjadi teladan bagi 

peserta didik.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Wibowo (2016), 

Widyatmoko dan Hudah (2017), Latief dan Hasanah (2017), Kurdi (2019), 
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ditemukan bahwa implementasi pendidikan karakter penting dilaksanakan dalam diri 

guru itu sendiri, karena kunci keberhasilan pendidikan karakter terletak pada guru 

atau guru sebagai role model pendidikan karakter atau nilai. Namun yang menjadi 

hambatan adalah guru masih memerlukan banyak pengetahuan dan ketrampilan, 

kurangnya pengelolaan sarana prasarana, dan kurang adanya dukungan 

pendampingan dari pemerintah atau yayasan. Demikian juga dengan monitoring dan 

evaluasi dari pemerintah atau yayasan yang masih terbatas. Hal lain yang ditemukan 

adalah guru kurang memahami implementasi pendidikan karakter, dan kurang 

adanya sinergi atau kerjasama dengan orang tua. 

Yayasan Penyelenggaran Ilahi Indonesia yang selanjutnya disingkat YPII dan 

sekaligus menjadi bagian dari pelayanan kerasulan Gereja Katolik, ikut ambil bagian 

dalam perutusan gereja dengan mendidik pribadi guru menjadi pribadi yang 

berkarakter khas Penyelenggaraan Ilahi (PI). YPII berusaha merumuskan visi 

misinya sesuai dengan spiritualitas Kongregasi Suster-suster Penyelenggaraan Ilahi. 

Karakter nilai-nilai COIS (Cerdas, Otentik, Iman dan Solider) dicari melalui dua 

kutub, yaitu cita-cita YPII yang tertuang dalam visi, misinya dan kutub realitas 

dengan tanda-tanda jaman yang berkembang. Profil tersebut mulai disosialisasikan 

pada guru dan ditanamkan dalam diri pribadi guru melalui kegiatan pengembangan 

siswa, seperti Masa Orientasi Orang Tua Siswa (MOOTS), kaderisasi, sex education 

dan gender, rekoleksi, retret, live in, studi tour, ekstra-kurikuler dan kokurikuler 

(Tim Kesiswaan YPI, 2004). Karakter yang dimaksud adalah Cerdas, Otentik 

dengan mengutamakan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bernilai, 

berkomunikasi secara aktual dengan siapapun dan mampu bekerjasama yang 
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bertumpu pada Iman akan Penyelenggaraan Ilahi, dan Solider, untuk selanjutnya 

disebut COIS.  COIS ini merupakan intisari dari spiritualitas Kongregasi Suster-

suster Penyelenggaraan Ilahi yang ditanamkan dan ditularkan dalam diri seluruh 

komponen pendidikan YPII .   

Kunci sukses keberhasilan implementasi karakter nilai-nilai COIS di sekolah 

adalah guru. Guru telah mendapatkan sosialisasi, menginternalisasikannya melalui 

rekoleksi dan retret, juga mendapatkan pelatihan-pelatihan hal-hal praktis berkaitan 

dengan metodologi implementasi. Kemudian evaluasi dan monitoring tentang 

implementasi COIS pada guru dipercayakan Kepala Sekolah. Namun demikian 

Kepala Sekolah rupanya kurang memberikan porsi yang cukup dalam usaha 

monitoring dan evaluasi.  

Kemudian dalam evaluasi yang dilakukan YPII tahun 2015 ditemukan dalam 

analisis SWOT (Strengths, Weeknesses, Opportunities and Threats) bahwa Rumusan 

nilai-nilai khas PI yaitu COIS sudah jelas terumuskan YPII belum memiliki rumusan 

profil guru yang berkarakter COIS. Demikian juga pedoman pelaksanaannya belum 

ada, maka guru dan siswa belum sepenuhnya menghidupi dan berperilaku COIS 

(YPII, 2015, p.10). Sementara itu para guru, menurut kepala sekolah dan beberapa 

guru memberikan kesaksian bahwa kurang memahami nilai dan bagaimana 

implementasi COIS. Dalam implementasi karakter membutuhkan proses dan waktu. 

Tetapi  seringkali guru kurang menyadari bahwa karakter nilai-nilai COIS juga 

penting untuk karakter pribadinya. Dalam beberapa kali rapat kerja yayasan bersama 

Kepala Sekolah dan tim masih merasakan bahwa nilai-nilai COIS masih kurang 

terimplementasikan.  



6 
 

Tahun 2016 dilakukan penelitian melalui penyebaran angket kepada Kepala 

Sekolah dan guru-guru YPII Semarang, dari analisis angket tersebut disimpulkan 

bahwa nilai-nilai COIS sudah dipahami namun kurang diimplementasikan dalam 

dalam diri guru. Dalam diri guru masih diperlukan adanya sikap berani keluar dari 

zona nyaman untuk terbuka terhadap perubahan atau aktif dan proaktif dalam 

menghadapi perkembangan zaman, melihat peluang dan mengambil kesempatan 

dengan ide-ide kreatif dan cemerlang. Setiap pribadi memiliki kesempatan untuk 

memperkembangkan dirinya melalui tugas dan berbagai kegiatan baik secara pribadi 

maupun bersama demi masa depan (Murwati, 2016). 

Terdorong oleh situasi yang masih banyak keterbatasan ini, perlu dilakukan 

suatu evaluasi eksploratif implementasi nilai-nilai COIS pada guru, dengan studi 

kasus untuk guru-guru sekolah-sekolah YPII, Semarang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Implementasi nilai-nilai COIS sudah dilakukan selama lima belas tahun tetapi 

dari angket implementasi COIS yang diberikan kepada Kepala Sekolah dan guru 

belum terimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi yang 

mendalam mengenai evaluasi eksplorasi implementasi nilai-nilai COIS pada guru 

YPII, Semarang. Dari rumusan masalah tersebut dituliskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah hasil yang ditemukan dari evaluasi eksplorasi dari implementasi nilai-

nilai COIS yang hidup dalam setiap pribadi guru YPII, Semarang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan nilai-nilai COIS 

dalam pribadi guru-guru di YPII Semarang? 
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3. Rekomendasi apa saja yang dapat diberikan agar nilai-nilai COIS hidup dan 

berkembang dalam pribadi guru-guru YPII Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi nilai-nilai COIS yang hidup dan berkembang dalam pribadi 

guru-guru YPII Semarang. 

2. Mengeksplorasi faktor pendukung dan penghambat terbentuknya karakter 

nilai-nilai COIS pada pribadi guru. 

3. Memberikan rekomendasi pada YPII Semarang, langkah-langkah yang dapat 

dilakukan agar nilai-nilai COIS hidup dan berkembang dalam pribadi guru-

guru YPII Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat sebagai: 

1. Sumbangan pemikiran dalam pembentukan dan pengembangan karakter 

pribadi guru. 

2. Sumbangan secara ilmiah dalam penyusunan materi pembentukan karaker 

pribadi guru. 

3. Dasar dan referensi peneliti lain yang berhubungan dengan peningkatan 

pembentukan karakter pribadi guru. 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Peneliti. Dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam mengembangkan karakter pribadi guru. 
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2. YPII Semarang khususnya, menjadi bahan masukkan dan menambah 

pengetahuan tentang metode pembentukan karakter nilai-nilai COIS pada 

pribadi guru-guru yang didukung data dan fakta. 

3. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi guru dalam 

membentuk karakter nilai-nilai COIS pada pribadinya. 
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