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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran umum YPII 

Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia merupakan salah satu bentuk karya 

pelayanan Kongregasi Suster Penyelenggaraan Ilahi. Karya pendidikan ini didirikan 

tanggal 1 Juli 1934, yang pada awalnya didirikan untuk menjawab keprihatinan akan 

masyarakat Tionghoa yang kurang diperhatikan, tersisih terutama untuk memperoleh 

hak pendidikannya. Kini telah menyebar ke berbagai wilayah Nusantara untuk 

menyediakan pendidikan bagi generasi muda Indonesia dengan asas Katolik. Karya 

pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan Katolik, seperti sikap 

menghormati martabat manusia, kebebasan, keadilan, perdamaian, solidaritas, dan 

kesejahteraan (KWI, 2016). Sesuai dengan semangat Injil, pendidikan juga berusaha 

menghargai pluralitas dan keutuhan ciptaan di dalam berbagai aspeknya (YPII, 

2015). 

Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia berusaha mewujudkan pendidikan 

yang bermutu, memperkuat jati diri dan keunggulan sekolah-sekolah yang berciri 

khas PI sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan jaman dan menjadi 

pelaku perubahan. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan peserta didik menjadi 

insan yang Cerdas, Otentik berdasarkan iman akan penyelenggraan Ilahi, dan Solider 

yang disingkat dengan COIS. Ciri khas PI dimaknai sebagai roh penggerak dalam 

proses pendidikan, baik melalui proses pembelajaran di kelas maupun pendampingan 

untuk proses pembentukan karakter didik secara holistik dan berkelanjutan. 
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a. Visi YPII. Lembaga Pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik 

berlandaskan ciri khas PI sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan 

hidup dan menjadi pelaku perubahan sosial. 

b. Misi YPII: 

1) Mengembangkan profesionalitas pelaku pendidikan yang dilandasi ciri khas 

PI. 

2) Mengembangkan sistem pendidikan yang tepat dan sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

3) Mendampingi siswa secara holistik sehingga berkembang menjadi pribadi 

berciri khas PI dan berwawasan internasional. 

c. Ciri khas YPII: COIS – Cerdas, Otentik, Iman akan Penyelenggaraan Ilahi, dan 

Solider 

d. Struktur organisasi YPII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Objek sampel    

Gambar 4.1. Struktur organisasi YPII 
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4.1.2. Sekolah-sekolah dalam YPII Semarang 

Sekolah-sekolah yang ada dalam YPII Semarang dapat dijelaskan seperti 

dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Objek sampel 

Gambar 4.2. Sekolah-sekolah dalam YPII Semarang 

 Sekolah-sekolah yang berada di bawah YPII tersebar dalam tiga (3) kota dan 

lima (5) kampus, yaitu di kota Kudus ada KB-TK, dan SD Cahaya Nur; Temanggung 

KB-TK Cor Yesu, dan SD Pangudi Utami; Semarang ada 3 kampus yaitu daerah 

Mayangsari, Panjangan ada TK Santa Ursula, SD dan SMP Marsudi Utami; 

Sambiroto ada KB-TK, dan SD Kebon Dalem 2; Kota Semarang ada KB-TK Sinar 

Matahari, SD, SMP, dan SMA Kebon Dalem. Sampel penelitian yang diambil adalah 

Kepala Sekolah dan guru-guru SD Kebon Dalem, SD Kebon Dalem 2, SMP Kebon 

Dalem, dan SMA Kebon Dalem. 
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4.2.  Evaluasi Implementasi Nilai-nilai COIS 

4.2.1 Hasil Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilaksanakan dalam 2 sesi sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah 

Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, yaitu sesi guru SD, guru SMP, dan guru 

SMA. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas atau peran kunci dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai COIS bagi peserta didik, dengan demikian mereka 

juga telah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam diri sendiri.  Hal itu 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran nilai-nilai COIS yang telah 

diimplementasikan dalam pribadi guru di masing-masing jenjang sekolah.  

Peserta FGD, yaitu perwakilan guru dari tiap jenjang sekolah, ditampilkan 

seperti dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. Peserta Focus Group Discussion (FGD) 

Evaluasi eksploratif implementasi nilai COIS pada guru YPII, Semarang 

NO NAMA UNIT NO NAMA UNIT 

1 DA SD 11 MT SMP 

2 RIF SD 12 CH SMP 

3 AN SD 13 TR SMP 

4 LR SD 14 AG SMP 

5 YS SD 15 SN SMP 

6 NT SD 16 YO SMA 

7 EM SD 17 ER SMA 

8 AY SMP 18 LT SMA 

9 AS SMP 19 RS SMA 

10 LS SMP 20 VE SMA 

Hasil dari FGD dikelompokkan menurut: implementasi nilai-nilai COIS pada 

guru yang dipahami selama ini; persepsi nilai-nilai COIS pada guru; ciri-ciri pribadi 

berkualitas nilai-nilai COIS yang dipahami; nilai-nilai COIS yang diperjuangkan 
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sehingga hidup bermakna; faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

nilai-nilai COIS dari FGD; dan pengembangan nilai-nilai COIS arah ke depan dari 

usulan yang diberikan dalam FGD.  

1. Implementasi nilai-nilai COIS pada Guru 

Implementasi atau penerapan nilai-nilai COIS pada guru dilakukan melalui 

proses tahap demi tahap. Yayasan melakukan sosialisasi nilai-nilai COIS pada guru 

dan komponen pendidikan yang lain. Sosialisasi dilanjutkan dengan proses 

internalisasi melalui retret, rekoleksi, dan refleksi. Proses berikutnya secara pribadi 

guru mulai melatih diri dengan mengidupi atau fokus pada salah satu nilai COIS, 

misalnya dalam satu minggu menghidupi nilai cerdas, dilakukan secara berulang-

ulang hingga menjadi kebiasaan atau habit.  

Implementasi nilai-nilai COIS ini dilakukan dengan proses (1) sosialisasi yang 

diintegrasikan dalam program pembinaan guru, (2) internalisasi nilai-nilai COIS 

pada seluruh komponen pendidikan, (3) proses eksplorasi atau latihan sehingga 

terjadi pembiasaan dalam hidup, (4) memberi contoh atau keteladanan, (5) 

menciptakan suasana berkarakter niali COIS, (6) membangun budaya sekolah. Dari 

proses ini dapat dipahami persepsi nilai-nilai COIS dan ciri-ciri pribadi berkualitas 

nilai-nilai COIS menurut guru sampai saat ini. Juga nilai-nilai COIS yang 

diperjuangkan sehingga hidup bermakna, faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi nilai-nilai COIS dan pengembangan nilai-nilai cois arah ke depan (dari 

usulan dalam FGD). 

2. Persepsi nilai-nilai COIS menurut Guru-guru 

Guru SD 
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a) COIS adalah nilai-nilai yang awalnya diyakini oleh para suster dan 

penggagas lainnya menjadi tujuan pembentukan karakter siswa di sekolah-

sekolah YPII. Masing-masing nilai tersebut dijabarkan beserta indicator-

indikator pencapaian yang berbeda di tiap jenjang kelas. Saat ini nilai tersebut 

dibahasakan dengan istilah Positive behavior. 

b) Karakter dengan nilai khas PI 

c) Landasan dalam melakukan pembinaan anak dan dari COIS itu yang paling 

dasar adalah iman. 

Guru SMP 

a) Merupakan pedoman bagi guru sebagai pendidik untuk mengembangkan 

karakter pribadi dan anak-anak yang didampingi dalam setiap aspek kegiatan. 

b) Kristalisasi nilai-nilai hidup Eduard Michelis pendiri Tarekat 

Penyelenggaraan Ilahi. Spiritualitas hidup Bapa Pendiri yang diwariskan pada 

para suster pendahulu dan generasi pertama, yang utama adalah iman akan 

penyelenggaraan ilahi. Iman tersebut teruwujud secara nyata  dalam sikap 

peduli pada anak-anak terlantar. Mereka membutuhkan pendampingan karena 

kemerosotan susila. Spiritualitas ini membuahkan sikap saleh, rendah hati, 

harapan, keberanian membela kebenaran dan keadilan, rasa cinta pada alam, 

jujur, bertanggungjawab, mencintai orang miskin, dan solider. Dari warisan 

nilai-nilai hidup ini oleh YPII diringkas menjadi empat nilai inti yaitu cerdas, 

otentik, iman akan PI, sederhana, dan solider. Setiap nilai tersenut terdapat 

indikator-indikator yang bisa dilakukan. 
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Guru SMA 

a) Nilai-nilai COIS adalah nilai-nilai iman yang dihayati sehingga menjadi 

bagian hidup yang memancar dari keunikannya-sebagai guru dan sekaligus 

pendidik dan sahabat bagi anak-anak. 

b) Nilai-nilai COIS adalah nilai-nilai yang diajarkan atau diberikan lewat 

menggali dari pengalaman anak. 

c) Rasa tanggung jawab dan disiplin yang diterapkan pada siswa diajarkan lewat 

sikap otentik dan Iman akan Penyelenggaraan Illahi. 

3. Ciri-ciri pribadi berkualitas nilai-nilai COIS 

Guru SD 

Ciri-ciri nilai-nilai COIS bagi guru-guru SD adalah 

a) Pemberian diri kepada sekolah dan peserta didik dengan memanfaatkan 

potensi yang dimilikinya, yaitu berbahasa Inggris 

b) Keterbukaan dan kesediaan diri membantu teman yang mengalami kesulitan 

c) Menggunakan peluang dalam mengembangkan pembelajaran dan 

menemukan peluang untuk mengembangkan diri. 

d) Dapat menghadapi masalah dengan teman secara baik. 

e) Bersikap kritis dan berani berdialog terhadap orang atau hal yang tidak tepat 

f) Menyadari diri akan kelemahannya seperti kurang dapat mewujudkan 

semangat menjaga alam dengan membuang sampah secara benar. Kurang 

memperhatikan pola makan yang baik. 

Guru SMP 



37 
 

a) Pribadi cerdas-pembelajar. Pribadi yang mau belajar hal-hal baru dan 

menerapkan dalam tugas yang dipercayakan oleh kongregasi, 

bertanggungjawab dan mandiri, berkembang dalam kecerdasan social, kreatif, 

peduli, mencintai lingkungan, melatih keseimbangan diri: emosi –perasaan 

dan intelektual logika, dan memelihara gaya hidup sehat.  

b) Otentik: memiliki kepercayaan dari secara wajar, mengakui kesalahan dan 

meminta maaf, terbuka akan kritik dan bersedia memperbaiki diri, mau 

mengembangkan bakat dan karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, 

menerima diri dan terbuka untuk mengolah pengalaman hidup.  

c) Iman akan PI disadari sebagai orang yang memiliki waktu untuk doa pribadi 

dan memlihara hidup rohani, bersyukur, penuh harapan, reflektif. 

d) Solider dialami sebagai orang yang tanggap dan peduli, solider dengan rekan 

kerja, memahami kesulitan orang lain, peka, rela membantu. 

e) Ramah, gembira, pantang menyerah, membuka wawasan untuk 

pengembangan diri 

Guru SMA 

a) Pribadi yang disiplin dan murah hati, maksudnya adalah kedisiplinan guru 

merupakan hal penting tetapi kemurahan hati seorang guru juga lebih penting. 

Guru bermurah hati untuk mendengarkan permasalahan dan kesulitan peserta 

didiknya. 

b) Bertanggungjawab dan memiliki idealisme dalam mendidik. 
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c) Rela menjadi “sesama” atau melebur dengan peserta didik agar dapat 

memahami pribadi peserta didik dan dapat memasukkan nilai-nilai dalam 

dirinya.  

4. Nilai-nilai COIS yang diperjuangkan sehingga hidup bermakna 

Guru-guru YPII merasa penting menghidupi dan mengembangkan nilai-nilai 

COIS dalam dirinya karena selain mengembangkan pribadinya juga menjadi bekal 

dalam mendidik peserta didiknya. Guru-guru menjayadari bahwa dalam mendidik 

anak tidak cukup hanya berkata-kata namun dirinya adalah teladan atau “role model” 

bagi peserta didik. Kesadaran ini terlihat jelas dari jawaban guru-guru SD dan SMP, 

sedang pada guru SMA masih ada yang ragu-ragu.  

Beberapa hal yang dapat dilakukan agar karakter nilai-nilai COIS hidup dan 

berkembang dalam pribadi guru-guru YPII Semarang.  

1) Disiplin dan konsisten dalam melatih diri untuk mengimplementasikan nilai-nilai 

COIS dengan demikian akan menjadi kebiasaan maka nilai-nilai COIS akan 

terbentuk dalam diri. Latihan menghidupi indicator  nilai-nilai COIS dilakukan 

dengan cara dalam satu minggu menghidupi satu indikator nilai-nilai COIS 

dalam pelayanan dan mendampingi peserta didik setiap harinya.  

2) Melatih kesadaran diri secara terus menerus untuk peka dan peduli pada 

lingkungan alam dan sesama, maka akan tumbuh rasa syukur pada Allah pencipta 

yang telah menciptakan alam, sesama, dan apa saja yang dianugerahkan baginya. 

3) Memiliki kesediaan untuk mengolah diri dan emosi untuk menjadi peribadi yang 

dewasa, percaya pada diri sendiri, sesama, dan Tuhan.  
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4) dan mengembangkan kreativitas mencari peluang Bertekun dalam doa harian dan 

menyakini bahwa Allah senantiasa menyertai setiap usaha yang dilakukan.  

5) Terus belajar untuk menemukan metode-metode dalam mendampingi peserta 

didik. 

Dari apa yang telah dilakukan oleh guru, semangat tersebut juga mengalir 

dalam diri peserta didik melalui teladan yang diberikan dan proses implementasi dan 

pembelajaran yang dilakukan. Implementasi nilai COIS yang dilakukan guru pada 

peserta didik yaitu dengan melatih anak-anak berdoa, peka dan peduli pada teman 

yang mengalami kesulitan. 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dari hasil FGD 

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai COIS, ada faktor-faktor yang 

mendukung sehingga nilai-nilai COIS dapat diimplementasikan dengan baik. Selain 

faktor pendukung ada pula faktor-faktor yang menjadi hambatan sehingga nilai-nilai 

COIS kurang dapat terimplementasi dengan baik. 

Faktor pendukung   

a) Refleksi. Refleksi menjadi faktor pendukung yang sangat penting karena dari 

merefleksikan pengalaman hidup tersebut guru dapat menemukan nilai-nilai 

hidup yang diperjuangkan. Guru dapat menemukan bagaimana peran dalam 

hidupnya dan kasih Allah yang senantiasa menyertai serta memampukan dirinya 

untuk berbuat sesuatu bagi peserta didik maupun orang lain.  

b) Kesadaran diri sebagai role mode bagi peserta didik. Guru menyadari bahwa 

dirinya adalah sebagai role mode dan dari kesadaran tersebut timbullah kemauan 
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untuk melatih diri mengimplementasikan nilai-nilai COIS dalam hidup sehari-

hari. 

c) Nilai-nilai COIS penting untuk pembentukan pribadi. Pengalaman guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai COIS dalam hidup sehari-hari membuat dirinya 

menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa  

d) Sikap terbuka dan berdaya juang. Sikap terbuka dan semangat serta daya juang 

guru untuk melakukan perubahan dalam diri menjadi kunci terwujudnya 

implementasi nilai-nilai COIS dalm diri guru dan juga dalam diri peserta didik. 

Faktor penghambat 

a) Nilai-nilai COIS masih sebatas pengetahuan dan kurang sungguh dipahami. Dari 

hasil Focus Group Discussion dan melalui jawaban tertulis sebagaian guru 

memberikan jawaban bahwa nilai-nilai COIS adalah nilai-nilai yang 

diperjuangkan oleh YPII agar setiap siswa memiliki karakter tersebut. Namun 

demikian ada guru juga yang berpendapat bahwa nilai-nilai COIS itu sama 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.  

b) Kurang adanya pendampingan untuk mendalami dan sharing nilai-nilai COIS. 

c) Visi, misi dan Nilai-nilai COIS Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia telah 

disosialisasikan kepada seluruh komponen pendidikan namun demikian masih 

belum cukup karena implementasi nilai-nilai COIS membutuhkan proses agar 

membentuk karakter dalam diri seluruh komponen pendidikan. Hal ini dirasa 

masih kurang bagi guru untuk dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-

nilai COIS tersebut. 

d) Monitoring dan evaluasi dari implementasi COIS.  
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e) Sosialisasi dan implementasi nilai-nilai COIS telah dilakukan untuk semua 

komponen pendidikan Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia namun untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi masih cukup lemah. Dengan demikian 

berdampak pada lambatnya perkembangan implementasi nilai-nilai COIS dalam 

diri guru dan peserta didik. 

f) Kurang tekun dan sabar berproses.  

g) Implementasi nilai-nilai COIS membutuhkan waktu dan proses namun demikian 

guru menyadari seringkali kurang tekun dan sabar untuk berproses dengan 

berbagai alasan. Sementara disadari pula bahwa untuk implementasi nilai-nilai 

COIS sebenarnya dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari dan untuk peserta 

didik dapat dilakukan melalui proses pembelajaran. 

h) Pribadi yang tertutup.  

i) Jika seseorang sulit untuk terbuka berkembang maka setiap kali terjadi 

perubahan akan terasa sulit atau bahkan menolak dengan berbagai cara seperti 

dihadapi dengan sikap masa bodoh atau asal proses pembelajaran berjalan. 

j) Tidak ada data akurat dalam implementasi nilai-nilai COIS. Ada berbagai 

kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai COIS namun 

demikian sering kali pula guru tidak memiliki catatan sehingga akan sulit pula 

untuk melalukan evaluasi. 

6. Pengembangan nilai-nilai COIS arah ke depan (dari usulan dalam FGD) 

Nilai-nilai COIS Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia telah 

disosialisasikan pada guru pendidikan dan mereka telah berusaha 

mengimplementasikan dalam dirinya. Namun demikian guru menyadari dan merasa 
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belum sungguh memhami nilai-nilai COIS tersebut, sehingga juga belum cukup 

berdampak dalam hidupnya. 

Pendidikan bermutu senantiasa diupayakan agar semakin terwujud pribadi-

pribadi berkualitas dan berkarakter nilai-nilai COIS. Sementara disadari pula guru 

adalah guru kehidupan artinya guru menjadi inspirasi atau role model dalam 

perwujudan COIS di setiap tempat dan sekolah, maka beberapa rekomendasi 

disampaikan oleh guru. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah:   

1) Pembekalan terhadap guru baru maupun pemberi rekoleksi retret mengenai COIS 

maupun spiritualitas PI setiap tahun 

2) Pendampingan untuk mendalami dan sharing pengalaman menghidupi nilai-nilai 

COIS secara berkesinambungan, kreatif, dan menyegarkan. 

3) Guru secara pribadi maupun bersama terus berusaha untuk 

mengimplementasikan COIS secara pribadi dalam segala tindakan. 

4) Implementasi nilai-nilai COIS dalam diri dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan dengan membuat prioritas  

5) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai COIS dan 

terukur.   

6) Dilombakan 1-2 lagu yang bertema COIS sebagai pengikat dan Himne Sekolah 

YPII 

7) Nilai-nilai COIS bisa dirangkum dalam 5 bahasa kasih (sentuhan-waktu 

berkualitas-pelayanan-hadiah kata-kata penegas) 

8) Secepatnya perlu dilakukan pendataan Alumni YPII dan diupayakan Reuni 

dengan Panitia para Alumni. 
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 Hasil FGD selengkapnya dalam bentuk tabulasi disajikan dalam lampiran. 

4.3.  Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Nilai-nilai COIS 

Faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai COIS didapatkan 

dari hasil FGD maupun jawaban tertulis dari  guru, ditampilkan dalam bentuk 

tabulasi seperti dalam Tabel 4.5.  

Tabel 4.2. Faktor pendukung dan penghambat nilai-nilai COIS 

Faktor pendukung dari hasil FGD Faktor penghambat dari hasil FGD 

Dari pihak Yayasan Dari pihak Yayasan: 

1. Acuan karakter nilai-nilai COIS yang 

telah dirumuskan oleh profesional 

1. Acuan karakter nilai COIS masih 

sebatas teori yang diperjuangkan 

2. Kesempatan rekoleksi, retret dan 

pendampingan oleh profesional 

2. Kurang adanya pendampingan yang 

intens dan berkelanjutan 

 3. Belum adanya program dan pemantauan 

progress yang intens dan berkelanjutan 

Dari pihak sekolah: Dari pihak sekolah 

1. Kesempatan dalam kebersamaan untuk 

refleksi 

1. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan, 

menunggu saja dari Yayasan 

2. Monitoring dan evaluasi yang lemah 

2. Adanya devisi-devisi yang menjadi 

kesempatan implementasi nilai COIS 

dalam kelompok lebih kecil 

3. Terlena oleh situasi nyaman 

Dari pihak guru: Dari pihak guru: 

1. Sikap terbuka dan berdaya juang 1. Anggapan bahwa karakter nilai COIS 

itu biasa saja di masyarakat 

2. Kesadaran diri sebagai role mode 2. Kurang tekun dan sabar dalam proses 

3. Kesadaran diri sebagai role mode  3. Pribadi yang tertutup 

 4. Menuntut saja adanya aturan yang 

jelas dan kaku terhadap aturan 

 5. Pribadi yang tertutup, kurang dalam 

inisiatif dan semangat 

Dari hasil FGD maupun analisis yang dituliskan dalam tabel 4.5 di atas, dapat 

disimpulkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-

nilai COIS pada guru selama ini, adalah: 

Faktor pendukung: 

Dari pihak Yayasan: 
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1. Acuan karakter nilai-nilai COIS yang telah dirumuskan oleh professional 

2. Kesempatan rekoleksi, retret dan pendampingan oleh profesional 

Dari pihak Sekolah: 

1. Situasi dan kesempatan kebersamaan dalam kegiatan belajar mengajar dan 

pembentukan kepribadian  

2. Adanya devisi-devisi yang menjadi kesempatan implementasi nilai COIS dalam 

kelompok lebih kecil 

Dari pihak Guru: 

1. Sikap terbuka dan berdaya juang  

2. Komitmen akan kebersamaan dalam setiap kegiatan 

3. Kesadaran diri sebagai role mode  

Faktor penghambat: 

Dari pihak Yayasan: 

1. Acuan karakter nilai COIS masih sebatas teori yang diperjuangkan, kurang 

adanya kejelasan dalam acuan tersebut. 

2. Kurang adanya pendampingan yang intens dan berkelanjutan dengan 

memberikan model implementasi yang nyata dan sederhana. 

3. Belum adanya program dan pemantauan progress yang intens dan berkelanjutan, 

sehingga nampak tidak ada tindak lanjut yang berkesinambungan. 

Dari pihak Sekolah: 

1. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan, menunggu saja dari Yayasan. 

2. Cenderung pasif, dan tidak ada tindak lanjut. 

3. Kurang adanya kebersamaan yang kreatif. 
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4. Monitoring dan evaluasi yang lemah, mau nyaman saja, tidak mau repot. 

Dari pihak Guru: 

1. Anggapan bahwa karakter nilai COIS itu biasa saja di masyarakat  

2. Kurang cerdas dalam komunikasi, mudah salah paham 

3. Kurang tekun dan sabar dalam proses  

4. Menuntut saja adanya aturan yang jelas dan kaku terhadap aturan 

5. Pribadi yang tertutup, kurang dalam inisiatif dan semangat 

4.4. Pembahasan Arah ke Depan Implementasi Nilai-nilai COIS 

Arah ke depan implementasi nilai-nilai COIS perlu diprogramkan secara serius  

intens, mengembirakan, nyata dan sederhana serta diikuti monitoring dan evaluasi 

yang terdata secara kualitatif, sehingga tindak lanjut menjadi jelas dan 

berkesinambungan. Program ini dilakukan dari berbagai pihak: Yayasan, sekolah, 

guru dan karyawan maupun murid dari tiap jenjang. Secara umum diperlukan 

sosialisasi karakter nilai-nilai COIS dengan cara memperbanyak buku yang memuat 

acuan karakter nilai COIS dan membagikannya pada karyawan dan guru, baik di 

Yayasan maupun sekolah-sekolah. Buku acuan tersebut sebaiknya sederhana, 

singkat, jelas dan mudah dipahami. 

Analisis SWOT yang pernah dilakukan oleh YPII tahun 2015 terkait 

implementasi nilai-nilai COIS, dapat disimpulkan bahwa arah ke depan implementasi 

nilai-nilai COIS sebaiknya dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan dengan 

fokus nilai-nilai COIS. Yayasan perlu memiliki rumusan profil guru yang berkarakter 

COIS dengan pedoman pelaksanaannya agar langkah-langkah untuk mencapainya 

menjadi lebih jelas. 
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Sedangkan dari analisis angket implementasi nilai-nilai COIS yang pernah 

dilakukan pada tahun 2016, didapatkan untuk arah ke depan implementasi adalah 

guru-guru perlu terbuka, peka, dan tanggap terhadap perubahan agar nilai-nilai COIS 

berdaya pikat dan memperkembangkan diri guru. Belajar melihat berbagai peristiwa 

agar dapat  melihat dan mensyukuri peran Allah dalam hidup dan mampu 

memperhatikan orang lain. 

Gambaran program arah ke depan dijelaskan dalam Tabel 4.6 berikut ini:  

Tabel 4.3. Arah ke depan implementasi nilai-nilai COIS 

Karakter Kegiatan/program 

COIS Menentukan atau menegaskan profil COIS pada guru YPII  

COIS 
Menciptakan suasana kekeluargaan yang penuh suka cita yang dijiwai nilai 

COIS – Gethering dilakukan secara berkesinambungan 

COIS Pengembangan SDM secara terencana, terpadu dan berkesinambungan 

melalui pelatihan, misal 

1) Pembelajaran berbasis masalah 

Pembelajaran berbasis proyek 

Cerdas Lomba buat vlog atau komik yang menjelaskan apa itu cerdas dengan 

indikatornya. Terbuka bagi Yayasan, guru dan karyawan sekolah serta murid 

di semua jenjang (semester 1) 

 Lomba komentar terhadap lomba sebelumnya, juga terbuka bagi semua 

civitas dalam kampus (semester 2) 

 Monitoring dan evaluasi atas kegiatan (semester 2) 

 Tindak lanjut dalam kegiatan role model. Terbuka bagi Yayasan, guru dan 

karyawan sekolah serta murid di semua jenjang (semester 3 dan 4) 

 Monitoring dan evaluasi atas kegiatan (semester 4) 

 Tindak lanjut dalam kegiatan sehari-hari dilakukan oleh semua civitas 

kampus (semester 5 dan 6) 

 Monitoring dan evaluasi atas kegiatan penilaian sikap cerdas secara terbuka 

(quote) semester 6 

Otentik Mengenal, mengolah, dan menggali potensi diri 

 Tindak lanjut dalam kegiatan sehari-hari dilakukan oleh semua civitas 

kampus – setiap akhir semester 

Iman PI Membangun relasi dengan Allah yang mengembangkan rasa syukur dan 

berpengharapan 

 Misa/doa/renungan kreatif 

Solider Membantu sesama atau masyarakat yang sedang dalam kesulitan 

 Membangun sikap empati dan peduli kepada sesame termasuk peserta didik 
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Dari analisis FGD untuk arah ke depan implementasi nilai-nilai COIS 

didapatkan bahwa berbagai harapan dan rekomendasi dari guru, agar YPII 

melakukan pembekalan, pembinaan, dan pendampingan berkesinambungan terhadap 

guru-guru dan karyawan mengenai implementasi nilai-niai COIS. Implementasi 

nilai-nilai COIS perlu dilakukan melalui proses bertahap dan juga perlu dilakukan 

monitoring serta evaluasi agar nilai-nilai COIS dirasakan perkembangannya dan juga 

untuk penyempunaan yang akan datang. Implementasi nilai-nilai COIS juga 

diperlukan adanya kreativitas dari guru agar karakter nilai COIS terwujud dalam 

pribadi guru dengan baik terlebih mereka sadar akan perannya sebagai pendidik 

sekaligus menjadi role model bagi peserta didik.  
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