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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Dari beberapa analisis evaluasi ekplorasi implementasi nilai-nilai COIS pada 

guru yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perkembangan implementasi nilai-nilai COIS pada guru sampai saat ini adalah: 

Nilai-nilai COIS merupakan nilai ciri khas karya pendidikan Suster PI. Nilai-

nilai tersebut telah dipahami dan diimplementasikan dalam diri guru YPII 

melalui proses sosialisasi, internalisasi, dan eksplorasi nilai-nilai COIS dalam 

diri guru. Implementasi nilai-nilai COIS perlu dilakukan melalui proses 

bertahap, 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.  

a. Namun demikian proses tersebut masih diperlukan untuk membantu guru-

guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai COIS tersebut, baik di 

kelas-kelas atau sudut sekolah terdapat tulisan nilai-nilai COIS yang 

terpasang di kelas, tangga, dan di tempat-tempat lain belum menyadarkan 

guru-guru bahwa nilai tersebut untuk dihayati.  
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b. Dari proses Focus Group Discussion (FGD) didapatkan bahwa nilai COIS 

diimplementasikan dalam diri guru-guru YPII Semarang, namun demikian 

belum seluruh guru mengimplementasikan dengan baik. Hal itu karena   

c. Role model. Guru menyadari bahwa dalam implemetasi nilai ia memiliki 

peran sebagai role model bagi peserta didik. Role model adalah salah satu 

bentuk pendidikan karakter yang sangat efektif. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai COIS pada 

guru adalah: 

a. Faktor pendukung, 

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terwujudnya implementasi nilai-nilai 

COIS diantaranya adalah dari pihak yayasan: (1) adanya acuan karakter nilai-

nilai COIS yang telah dirumuskan oleh professional, (2) Kesempatan rekoleksi, 

retret dan pendampingan oleh professiona. Dari pihak sekolah(1)  adanya 

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, dan (3) kesadaran diri sebagai role mode. 

b. Faktor penghambat: 

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk terwujudnya 

implementasi nilai-nilai COIS adalah: Dari pihak Yayasan: (1) adanya acuan 

karakter nilai COIS masih sebatas teori yang diperjuangkan, (2) kurang adanya 

kejelasan dalam acuan tersebut, (3) kurang adanya pendampingan yang intens 
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dan berkelanjutan dengan memberikan model implementasi yang nyata dan 

sederhana, (4) 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, (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. 

3. Arah ke depan 

Berdasarkan uraian diatas maka semakin jelas bahwa nilai-nilai COIS perlu 

menjadi fokus dan diimplementasikan secara serius. Pengimplementasian nilai-nilai 

tersebut tidak dapat dilakukan secara keseluruhan namun harus dilakukan secara 

bertahap.  

Nilai-nilai COIS tersebut disosialisasikan kepada seluruh komponen 

pendidikan dan diimplementasikan, dengan proses yang meliputi, (1) pengintegrasian 

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

komponen pendidikan YPII, (3) proses eksplorasi dan pembiasaan dalam hidup 

menjadi penting, dengan cara latihan dan pembiasaan nilai-nilai COIS dalam hidup 

dengan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, yayasan, institusi sekolah 
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sendiri. (4) memberi contoh atau keteladanan atau role model, (5) menciptakan 

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

5.2. Saran-saran 

Mengacu pada uraian kesimpulan diatas peneliti memberikan saran-saran demi 

pengembangan pendidikan dan pendampingan terhadap generasi muda mendatang. 

Sara-saran tersebut disampaikan kepada 

5.2.1. Bagi tenaga kependidikan dan karyawan penunjang,  

Perlu mendalami dan mengimplementasikan nilai-nilai COIS yang 

didampingi oleh Yayasan. Kegiatan dapat melalui outbound, Gathering, 

lomba-lomba kreatif dengan menerjemahkan nilai-nilai COIS.  

5.2.2. Bagi para pendidik, agar lebih terbuka membangun kepedulian untuk terus 

belajar memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai COIS dalam diri dan 

pada akhirnya akan mengalir kepada peserta didik. Pendidik yang baru perlu 

terus menerus belajar memahami dan menimplementasikan nilai-nilai COIS. 

5.2.3. Penyelenggara pendidikan Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, 

diharapkan agar terus menerus melakukan pembinaan terhadap guru-guru, 

tenaga kependidikan, dan karyawan penunjang dengan program yang teratur 

dan berkesinambungan. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi 

agar guru dan komponen pendidikan YPII makin menjadi pribadi berkarakter 

nilai-nilai COIS. 

5.2.4. Bagi para peneliti,  

Dapat melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai 

internalisasi nilai-nilai karakter untuk meningkatkan karakter pribadi guru. 
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Dengan demikian guru lebih dapat meningkatkan kualitas mengajar 

dimanapun mereka bertugas, sehingga nilai-nilai dapat terinternalisasi dengan 

baik dalam dirinya dan dalam membangun budaya suatu sekolah. 

Di dalam kelas dan bertujuan untuk lebih memperluas wawasan, 

mengembangkan nilai-nilai, sikap dan potensi pribadi guru. Kegiatan ini 

perlu dilakukan oleh setiap guru. 

Saran-sarang tersebut dapat dilakukan melalui program-program atau 

kegiatan, sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Program Arah ke depan implementasi nilai-nilai COIS 

Karakter Kegiatan/program Media 

COIS 

Menentukan atau menegaskan profil COIS pada 

seluruh komponen pendidikan YPII (Yayasan, 

Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan, 

karyawan penunjang, dan peserta didik) 

Rekoleksi dan 

workshop - digital 

COIS 

Menciptakan suasana kekeluargaan yang penuh 

suka cita yang dijiwai nilai COIS – Gethering untuk 

dilakukan secara berkesinambungan Yayasan, 

Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan, 

karyawan penunjan) 

Gathering-lomba 

kebersamaan  

Digital  

Karya foto 

COIS Pengembangan SDM secara terencana, terpadu dan 

berkesinambungan melalui pelatihan, misal 

2) Pembelajaran berbasis masalah 

Pembelajaran berbasis proyek 

Aksi-refleksi  

Digital 

Karya foto 

Karya seni 

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) 

Digital 

Karya foto 

Karya seni 

 Lomba komentar terhadap lomba sebelumnya, juga 

terbuka bagi semua civitas dalam kampus (semester 

2) 

Digital 

Karya foto 

Karya seni 

 Monitoring dan evaluasi atas kegiatan (semester 2) Rekoleksi dan retret 

 Tindak lanjut dalam kegiatan role model. Terbuka 

bagi Yayasan, guru dan karyawan sekolah serta 

murid di semua jenjang (semester 3 dan 4) 

Digital 

Karya foto 

Karya seni 

 Monitoring dan evaluasi atas kegiatan (semester 4) Rekoleksi dan retret 

 Tindak lanjut dalam kegiatan sehari-hari dilakukan 

oleh semua civitas kampus (semester 5 dan 6) 

Tindakan nyata dalam 

situasi harian 

 Monitoring dan evaluasi atas kegiatan penilaian 

sikap cerdas secara terbuka (quote) semester 6 

Penganugerahan role 

model COIS 
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Karakter Kegiatan/program Media 

COIS 

Menentukan atau menegaskan profil COIS pada 

seluruh komponen pendidikan YPII (Yayasan, 

Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan, 

karyawan penunjang, dan peserta didik) 

Rekoleksi dan 

workshop - digital 

COIS 

Menciptakan suasana kekeluargaan yang penuh 

suka cita yang dijiwai nilai COIS – Gethering untuk 

dilakukan secara berkesinambungan Yayasan, 

Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan, 

karyawan penunjan) 

Gathering-lomba 

kebersamaan  

Digital  

Karya foto 

COIS Pengembangan SDM secara terencana, terpadu dan 

berkesinambungan melalui pelatihan, misal 

2) Pembelajaran berbasis masalah 

Pembelajaran berbasis proyek 

Aksi-refleksi  

Digital 

Karya foto 

Karya seni 

Otentik Mengenal, mengolah, dan menggali potensi diri Retret - outbound 

 Tindak lanjut dalam kegiatan sehari-hari dilakukan 

oleh semua civitas kampus – setiap akhir semester 

Digital 

Karya foto 

Karya seni 

Iman PI Membangun relasi dengan Allah yang 

mengembangkan rasa syukur dan berpengharapan 

Retret - rekoleksi 

 Misa/doa/renungan kreatif Refleksi 

Digital, Disusun buku 

Solider Membantu sesama atau masyarakat yang sedang 

dalam kesulitan 

Proyek sosial 

 Membangun sikap empati dan peduli kepada sesame 

termasuk peserta didik 

Aksi - refleksi 
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