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Lampiran 1.  - Panduan Pertanyaan Focus Group Discussion (FGD) 

 

PANDUAN PERTANYAAN FOCUS GROUP DISCASSION 

Untuk Kelompok Guru SD, SMP, SMA YPII Semarang 

 

Nama-nama Peserta : 1.    5. 

   2.    6. 

   3.     7.    

   4.      

Waktu pelaksanaan  : …………………………………………………….. 

Tempat   : ……………………….……………………………. 

Pelaksanaan ke  : ……………………………………………………. 

Permasalahan : Evaluasi Eksploratif Implementasi Nilai-nilai Cerdas, 

Otentik, Iman akan Penyelenggaraan Ilahi, dan Solider 

(COIS) pada Guru-guru Yayasan Penyelenggaraan 

Ilahi Indonesia, Semarang. 

Jalannya wawancara :  

Pertanyaan : 

1. Sebagai pendidik Anda juga harus punya kualitas pribadi tertentu. YPII 

mempunyai pola pengembangan kepribadian yang disebut COIS. Apa yang 

Anda pahami tentang COIS dan segala seluk beluknya? 

2. Kualitas pribadi yang diperjuangkan adalah COIS. Apa ciri-ciri pribadi yang 

berkualitas nilai COIS yang selama ini tampak dalam pribadi Anda? 

3. Kualitas pribadi nilai COIS seperti apa yang Anda yakini. Bagi Anda 

a. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai seorang pendidik yang cerdas? 

b. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai seorang pendidik yang otentik? 

c. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai seorang pendidik yang beriman 

pada Penyelenggaraan Ilahi? 

d. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai seorang pendidik yang solider? 
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4. Kualitas pribadi COIS seperti yang Anda yakini dapat ditemukan dalam 

peristiwa apa, dalam pribadi siapa, dan kapan ditemukan? 

5. Apa yang Anda yakini dalam COIS digerakkan dalam hidup harian Anda, 

sehingga COIS mendapat wujudnya dalam tindakan dan semangat hidup? 

6. Banyak hal yang Anda lakukan agar COIS ini bermakna dan mempunyai nilai 

kehidupan? Apa yang Anda perjuangkan selama ini sehingga COIS 

berpengaruh besar pada pola pribadi Anda? 

7. COIS hendaknya mendapat wujudnya dalam hidup harian. Tindakan apa 

yang sudah dilakukan dan merupakan nilai-nilai COIS? 

8. Berjuang dalam mewujudkan COIS adalah keutamaan 

- Potensi dalam diri apa yang dapat Anda temukan yang pendukung 

terwujudnya COIS? 

- Keprihatinan apa yang menghambat terwujudnya COIS? 

9. Sebagai pendidik apakah Anda memiliki data-data yang akurat berkaitan 

dengan dalam usaha implementasi nilai-nilai COIS dalam pribadi Anda? 

Sebutkan dan berilah contoh! 

10. Setelah melihat pengalaman yang sudah Anda yakini berkaitan pada kualitas 

pribadi COIS. Apa yang menjadi rekomendasi Anda agar COIS mendapat 

wujudnya secara konkret dan relevan dalam pribadi Anda (pendidik)? 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 2. Hasil Focus Group Discussion (FGD) 

1. Verbatim FGD 

 

1.1. Verbatim FGD kelompok: SD 

 

VERBATIM FGD SD Kebon Dalem 

Tanggal 18 Desember 2018 

 

M: Moderator   YS: Yohanes Sriwiyono 

EM: Emiliana   RIF: Rosaline Ika Fitriyanti 

DA: C. Duane Anggraeni  AN: Agnes Nuriyati 

NT: Nita    LR: Listeria 

KET PERCAKAPAN 

M Saya mau tanya dulu satu pun sudah berapa tahun jadi guru  

EM Saya masuk di sini 2008 sekarang 2018 akhir berarti sudah 10 tahun hehehe 

DA saya 2005 di Bogor 13 tahun  

M bu Nita? 

NT 11 tahun  

M Pak Johanes  

YS Saya sudah di sini dari 08  

M Bu Ika  

RIF saya masuk Juli 2005 sudah 13  

M bu Agnes  

AN 
dari 88 tapi sebelumnya bukan di sini durian sudah 16 tahun sebelumnya enggak 

di PI tapi di Abadi Marsudirini sampai 2005 

M masuknya bu  

YS 2007 jadi 11 tahun  

M 

Kenapa saya tanya, karena lamanya orang berkerja di YPII itu seharusnya 

menentukan kualitas karena katanya sebuah perkawinan itu kan makin lama 

makin ngerti pasalnya itu siapa gitu kan kita enggak kan sama dan sebagai guru 

dalam mendidik anak semakin banyak berpengalaman semakin ngerti 

anak.Terima kasih ibu-ibu bapak guru nah di bawah YPII ada yang tahu apa 

isinya apa visi misinya YPII ada nggak? spontan aja nggak usah sepaneng hahaha  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

EM 

Misinya ya intinya itu kita ingin untuk membentuk peserta didik khususnya 

peserta didik karena kita punya karakter sendiri yaitu COIS harapannya anak-

anak disini lulus dengan apa ya emm menyandang atau memiliki nilai seperti 

yang kita maksud sehingga nanti mereka bisa melanjutkannya itu. Begitu ya.  

AN 
Ada kata kunci mendampingi. Mendampingi pendampingnya anak-anak dan 

mendampingi peserta didik hehehe 

M 

Boleh itu visinya pasti visi dan misi berbeda itu yang membawa misi siapa saja? 

suster iya, bapak ibu guru, kita sekolah di sini kan ya visi dan misinya 

diterjemahkan oleh suster-suster yang mendirikan sekolah ini tadi sudah 

disampaikan mau visi atau misi nya, monggo. Bu Ika yang tadi senyum-senyum 
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RIF 

Kalau yang visi ya menurut saya itu menjadi pelaku perubahan sosial dalam 

menghadapi tantangan perubahan zaman itu jadi visinya, itu artinya karakter 

peserta didik itu nantinya bagaimana perkembangan zaman itu bisa dihadapi 

lewat apa ya. Jadi kita memberikan bekal supaya mereka bisa siap dalam 

perubahan zaman karena seperti kondisi kita ini kan, kayak saya ini kan 

menghadapi perubahan zaman kayak sekarang ini kan digital anak-anak 

diharapkan sudah siap dan tidak terkaget kaget seperti itu, itu kan ada juga 

berkaitan dengan ciri khas YPII menjadi menjadi punya karakter dengan ciri khas 

dari PI yang diterjemahkan dalam COIS itu anak-anak punya ciri khas yang 

berbeda dengan di sekolah yang lain di luar itu itu yang setahu saya  

M Ora popo bebas Bu Lia setelah nyontek tadi 

NT 

Tadi Asisten saya jadi intinya tuh ini kayaknya bu Agnes tadi itu mendampingi 

dari mendampingi anak didik itu apa namanya agar nanti lulusnya diharapkan itu 

bisa apa namanya bekal ada di luar. karena kehidupan nyata itu kan berbeda 

dengan yang ada di sekolah jadi kita mengajarkan nya tuh kita memberikan 

contoh supaya mereka bisa mengaplikasikannya di luar dengan nilai-nilai atau 

dengan yang diinginkan yaitu yang dinyatakan lulus dengan mempunyai karakter 

khas.  

DA 

Kalau saya saya pribadi kalau misi untuk saya pribadi ini dalam mendampingi 

anak ini juga sebagai untuk diri saya bahwa saya ketika saya meminta anak 

seperti ini maka saya juga harus berlaku seperti ini COIS ini jadi bukan hanya 

istilahnya menuntut anak seperti itu seperti itu tapi kalau gurunya sendiri tidak 

sama saja tidak bisa begitu tidak ada yang lain mau tambah monggo di tambah  

M 

terima kasih kalau saya dengan kalimat ini yang sudah diungkapkan sekolah di 

sekolahnya seperti ini justru yakin bahwa anak-anak yang ada itu sudah 

mempunyai potensi dan sifat dan serta menjadi guru disini itu untuk 

menambahkan potensi yang ada dan menjadi karakter-karakter terbaik karena 

dengan adanya COIS karena ditetapkan untuk membentuk karakter anak agar 

dapat menjadi generasi yang lebih baik jadi seperti sebelumnya diyakini COIS 

sini bisa membentuk anak-anak. Bagaimana menghadapi tantangan kedepannya. 

Terima kasih kalau saya kembali kepada bapak ibu guru Bapak Ibu dalam hidup 

itu Tuhan menciptakan anda itu tujuannya apa toh untuk kita masing-masing 

Tuhan itu menciptakan saya atau anda itu punya tujuan apa kira-kira tujuan 

Tuhan itu  

YS Bahagia 

M 

Bahagia. Bahagia itu seperti tong sampah lo isinya macam-macam dan enggak 

karu-karuan dan jadi abstrak tidak realnya bahagia itu tidak jelas, sekarang setiap 

orang itu berbeda  

DA melengkapi  

M 
saling melengkapi. Melengkapi tok semua orang bilang bahagia itu tidak jelas 

sebenarnya 

RIF Sehat Sejahtera  

M apa itu tujuannya apa sih  

NT 

kalau saya ke pikirannya yang baik-baik aja lah saya pikir tujuannya supaya 

berguna untuk anak-anak tapi setelah dari teman-teman ambil saya mau bahagia 

saya mau sehat  
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M 

Pernah nggak Anda bertanya kenapa sih kita diciptakan Tuhan? karena sudah ada 

9 kelas mahasiswa nggak ada yang pernah benar-benar berfikir, kenapa kita 

diciptakan Tuhan karena bisa jadi sampai mati pun kita tidak tahu dan tidak sadar 

itu. Ada yang mengatakan sukses dunia akhirat, akhirat apa ngerti kamu tuh 

sukses itu apa. Saya merasa bekerja misi Ilahi apa tujuan Tuhan menciptakan kita 

jadi kita sebetulnya punya misi-misi kita pasti ada satu kesadaran kita. Apa tujuan 

Tuhan menciptakan kita udah cuma gitu aja? Tuhan ciptakan kita semua untuk 

melakukan sesuatu punya apa punya kacamata punya Tujuan. Saya ada itu ada 

tujuan, sekolah ini juga ada tujuan suster-suster juga ada tujuan YPII juga ada 

karena namanya sudah jelas saya sendiri kalau di status WA saya, saya tulis saya 

ada pelayanan saya hidup untuk sesama saya hidup untuk menolong ada banyak 

yang berguna orang kalau diri sendiri nggak bisa berguna gimana untuk orang 

lain. Jadi mulai visi misi dari visi misi itu terjemah dari visi misi dan solusi itu. 

Ibu-ibu Bapak Yohanes itu, apakah punya sesuatu potensi nilai-nilai yang sudah 

anda terapkan dari COIS selama 10 tahun 13 tahun yang anda pakai unggul pada 

diri Anda itu dari COIS itu apa dari sinyalnya atasnya anda merasa, “oh ini 

kelebihan saya” nah dari situ nanti mengalir bisa mengaruh yang lain-lain. 

Monggo 

DA 

Karena dengan mungkin sebagai landasan paling dasar untuk melakukan 

semuanya jadi kalau menurut pengalaman saya ya dengan itu sebuah kekuatan Iya 

ketika ada tadi ada berbagai macam persoalan itu sebagai landasan dan juga 

penyemangat juga sebagai upaya kekuatan kemudian ia pegangan Oke  

M 

Bu Emil mengatakan dari COIS itu, iman itu yang paling utama. Ya kan karena 

saya di sini menulis juga semua proses yang 1000 siswa sudah pernah mengalami 

peristiwa yang sangat berat di mana iman itu menjadi tonggak untuk berdiri 

menurut saya yang lain  

kalau saya ada berbagai macam masalah yang kita hadapi itu artinya kita tidak 

serta merta bahasa yang kita inginkan jadi paling tidak kita harus mengolah apa 

yang kita lakukan ya maksudnya  

NT 

Kuliah ya benar semua masalah yang dihadapi sebagai sebuah pegangan semua 

disimpan didalam hati hahaha. Saya di cerdasnya membuka wawasan untuk 

perkembangan diri karena dengan perkembangannya saat ini orang tidak bisa 

anak-anak terutama tidak bisa kita lepas begitu saja karena memang sungguh itu 

memang perlu tapi ada basic-basic nya yang harus dipelajari dari dalam jadi 

emosional mission eh environment jadi lingkungannya baik dari orang tuanya 

baik dari gurunya jadi harus mendukung anak untuk siap menghadapi era 

globalisasi  

M ya saya mau tanya dulu ngajarnya apa Bu  

DA Saya TIK pak teknologi informasi komunikasi komputer  

M Kalau ibu?  

NT Saya kelas kelas 2 saya wali kelas Pak  

LR Saya komputer dari TK sampai kelas 6  

RIF Guru kelas Udinus juga Pak  

M Oh guru kelas 6 ya ya bu lia?  

AN Guru-guru kelas  

M Ok kalau guru kelas, guru kelas berapa ? 

LS Untuk tahun ini saya kelas 6 penganti Pak Yohanes saya murid nya  
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M Bu Agnes  

YS 

Saya kepala sekolah pak, kelas saya menjadi guru kelas 1 guru kelas 1 dengan 

visi misi dan nilai-nilai yaitu dengan cara seperti ini lewat bahasa Inggris dari situ 

bisa masuk macem-macem  

M 

Ini kepala sekolah dengan pengalaman ya kalau bisa masuk ya masuk ini. 

Oke lah Kembali ke yang tadi yang sudah ada tadi visi misi yang paling Ibu 

miliki  

DA 

Yang menjadi kekuatan yang sebetulnya juga harus bilang kelemahan, ya 

sekaligus. Jadi selain itu di sini Pak saya unggulnya di sini tapi saya juga lemah 

gimana gitu manga 

NT 
Saya tadi sudah ngepas kepake kok aku seng mana ya menonjol apa ya Pak 

mencontek hahaha. Kalau menurut saya ya, Pak ya walaupun sulit dan saya gak  

M enggak bolehin anak nyontek kok gurunya yang nyontek  

M 

Iya open book jadi semuanya ini, seperti tadi saya bilang ke pak Yohanes tadi di 

luar negeri itu semua seperti ini kelasnya jadi anak suka kalau kita di kelas 

sekolah ini kan supaya anak suka ada sarana-sarana yang dibuat seperti ini ya kita 

pun sebetulnya menjadi sarana dari Tuhan melalui suster-suster baik untuk 

mendampingi tadi anak-anak saran apa yang membuat kita supaya anak-anak itu 

seneng kayak orang masak hayo hayo kita sakit itu masuk anaknya mau masuk 

itu. Nah itu kan tanpa sadar mungkin kita nggak sadar anak ini mau ketemu kita 

mau ini mau itu ternyata sudah menjadi daya tarik salah satu nilai-nilai itu kan 

nilai hidup yaitu daya tarik atau daya pikat kalau sudah memiliki daya tarik atau 

daya pikat itu opo wae sing dikei ya langsung mau itu kelebihan tapi kelemahan 

misalnya ketemu aja takut itu gimana. Saya ingin dengan anak itu cerdas, otentik, 

iman dalam pemahaman ilahi dan Solider itu masuk dulu kita ini punya kelebihan 

apa ya bu Lia? 

EM 

saya kalau ngomong ya bisa kalau saya lihat ya Pak ya saya melihat saya ini, 

menurut saya itu masih dengan cerdasnya itu yang proaktif yang awalnya. Dulu 

ketika saya masuk sekolah ini. Kebetulan saya ditempatkan di sini pada awal 

tahun saya mengabdi di PI saya ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggris dari 

TK dibaginya bahasa Inggris itu kan belum pernah ada di di di tingkat Sekolah 

Dasar apalagi di TK terus saya gimana caranya supaya bahasa Inggris ini diminati 

atau disukai. Nah saya banyak belajar walaupun saya memang dari IKIP yang 

notabene gak ada guru lainnya untuk menyesuaikan pendidikan anak, saya 

mencoba menjadikan bagian ini menjadi hal yang sangat diminati anak-anak, saya 

merasa ketika saya mengajarkan itu anak-anak di TK itu saat saya ada di sana 

mereka itu senang sekali mulai ngomong dengan bahasa Inggris, itu yang 

pertama. Kemudian saya juga bisa melihat peluang ketika dari YPII ingin 

mengembangkan pembelajaran bilingual, saya mau melihat beberapa tantangan 

yang dihadapi para guru karena yang memang sebagian tidak berbahasa Inggris. 

Saya melihat perjuangan mereka untuk bisa memberikan pembelajaran bilingual 

kepada anak dan saya juga berusaha membantu mereka pembelajaran yang baik 

tapi emang sangat disayangkan ketika itu ada satu guru itu kenapa tidak bisa 

menyelesaikan dengan baik karena cukup besar tantangan yang ada ketika itu. 

Saya memberanikan diri saya pikirannya dari bahasa Inggris mungkin saya bisa 

menggantikan beliau untuk pembelajaran di situ. Saya melihat itu suster untuk 

pembelajaran di kelas dan sampai ke depan depannya juga happy untuk 
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pembelajaran tersebut tapi itu kurikulum harus ke kurikulum K13 untuk hal ini 

saya merasa pikiran saya itu belum cukup dan saya harus bertanggung jawab 

untuk saya sudah memilih menjadi guru kelas saya harus bertanggung jawab 

untuk itu akhirnya saya kuliah untuk PG-SD saya merasa bahwa apa yang saya 

lakukan itu bisa berguna dan membuat saya bahagia ini yang merasa yang inilah 

buah yang baik untuk diri saya Dan juga untuk program anak-anak Didik Saya 

kira begitu 

M 

Terima kasih. Sekarang saya tanya pada semuanya awalnya membantu anak-anak 

yang tidak berdaya yang tidak berhasil seperti tadi lama tidak bisa ngomong 

bahasa Inggris, puas rasanya ada rasa sesuatu saya mengatakan itu karena itu Ibu 

saya sampai minta sopo sih anak-anak itu yang mau jadi guru. Ibu saya itu dari 

apa ya SPU sekolah pembantu umum, yang itu nomor satu yang saya tangkap itu 

cinta ibu mengasihi mengasihi apapun yang diberikan. Apakah ada dalam diri kita 

sebagai guru itu tadi dari nilai COIS tadi kan dari mengasihi yang itu justru 

menjadi Kalau Bu Emil tadi Iman tapi iman apakah iman ada hubungannya 

dengan kasih. Pasti ada  

NT 

Kalau saya. Saya itu cerdas tapi nomor 1 bertanggung jawab dan mandiri Saya 

rasa saya cukup bertanggung jawab sebagai guru kelas dan sebagai suami eh kok 

suami istri maksudnya hahaha. Kelemahan saya sekalian aja Pak kelemahan saya 

itu ya pak tapi sedikit lupa hahaha, kan yang saya masukkan sini kan kurikulum 

yang baru Pak banyak perubahan hahaha. Ya ini saya harus lihat Pak kalau nggak 

kelemahan. Saya mungkin di 1 kurang sabar mbak kayaknya saya kurang sabar 

pak.  

DA 
Kalau menurut saya iman itu bukan hanya pada saya rasa kita tapi juga perilaku 

sehari-hari  

M terjemahannya Oke next ibu Ika  

RIF 

Kalau dalam kompetensi itu kalau mau jujur dan cerdas otentik Iman, Solider itu 

kelebihan saya maupun kelemahan saya itu bisa mengolah diri saya dulu nggak 

pengen banget jadi guru. Saya dari Udinus itu waktu lulus. Saya kerja di 

perusahaan maksudnya perusahaan Jepang juga kemudian karena Ibu ingin saya 

menjadi guru dan kemudian saya juga kan dari orang keuangan kan menderita 

karena pulangnya jam 01.00 sampai rumah masih punya pekerjaan lain. Jadi pr-

nya itu dibawa ke rumah, jadi tidak mengurus orang di rumah. Tapi di situ saya 

menjadi guru, selama 6 bulan pertama saya monotone sekali,  pas hari valentine 

itu karena saya disuap dengan coklat kok mereka manis banget gitu sama saya 

sampai banyak banget gitu eh kok mereka tulus ya. Selama 6 bulan itu saya nggak 

tulus sama mereka ngajar yang aja gitu akhirnya tergerak hati saya. Luar biasa 

mereka dari situ akhirnya saya dari tahun ke tahun menyenangi itu saya 

mengelolah. Saya sekolah lagi dulunya saya juga PGSD, juga ASnya kemudian 

saya tidak ada pikiran untuk ke perusahaan manapun. Pikiran saya cuman mau 

mengajar anak-anak ini aja dan saya masih punya harga diri itu dengan masih 

bekerja disini mungkin yang otentik itu ya Pak terima kasih  

M 

Ya Thank you.You are what your thinking about ,you are what you talking 

about,you are what you are eating, katanya gitu kan. Kita itu seperti yang kita 

makan yang kita buat, yang kita pikir jadi karena mau sekolah mau berjuang ya. 

Karena untuk apa, untuk anak-anak. Kenapa anak-anak karena tersentuh ada 

banyak peristiwa dalam hidup yang menggerakkan energi kita untuk melakukan 

sesuatu yang akhirnya menjadi panggilan hidup sudah dapat panggilan hidupmu 
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seperti aku nggak mau yang lain. Gitu menjadi guru itu pekerjaan yang hebat 

karena dua atau tiga pekerjaan Yesus itu dalam hidupnya adalah guru sepertiga 

itu adalah baru yang lain, dua pertiganya itu dia mengajar, ngomong dulu baru 

masih sakit apa sebetulnya mengajar untuk dapat menjadi musisi yang jadi ini 

saya tambahkan saja. Monggo 

NT 

Saya sama dengan bu Ika keluarga besar saya guru, jadi guru tapi saya nggak mau 

tadinya. Saya kuliah di Udinus pak biar saya nggak masuk IKIP saya masuk 

Udinus jadi dari Udinus lalu saya kerja di konsultan pajak 5 tahun ketika harus 

menjadi guru itu karena yaitu orang tua mesakke anakmu ditinggal. Hanya satu-

satunya sekolah yang saya masuki lamaran adalah YPII karena alasan dekat 

dengan rumah karena di Sambiroto dekat dengan gereja. Satu-satunya saya 

melamar dan diterima waktu pertama kali microteaching itu diberi kelas yang 

paling heboh, itu teringatnya sampai sekarang wah luar biasa sekali. Jadi ketika 

saya harus mengajar apa itu langsung diberi tugas untuk mengajar anak TK dan 

anak SD dengan hanya diberi tugas, kamu mengajar ini, silabus prota promes 

semua mikir sendiri, nggak ada contoh sama sekali itu yang luar biasa buat saya, 

karena harus benar-benar pantang menyerah dan pengawasan itu luar biasa buat 

saya karena memang guru komputernya di sini itu waktu itu saya pertama kali di 

sini itu belum ada contohnya tidak ada sama sekali jadi harus benar-benar 

mengembangkan diri. Tapi di sini saya melihat bahwa saya otentik saya itu 

memiliki kepribadian yang gampang adaptasi mudah bergaul jadi ketika saya 

dihadapkan seperti itu saya sepertinya Tuhan itu menunjukkan saya harus lari 

kemana harus lari ke siapa itu. Tuhan luar biasa buat saya dan sungguh saya 

sampai sekarang sangat bersyukur masuk ypii  

M Tepuk tangan untuk kita semua selanjutnya pak Yohanes  

LR 

Kalau saya itu ahem saya melihat bahwa saya di Solider, ini sekaligus menjadi 

kelemahan saya karena kadangkala saya juga membantu orang lain. Saya juga 

jadinya banyak hal juga tidak terselesaikan, juga karena saya punya rasa untuk 

membantu tapi kadang itu juga menghambat. Saya itu sebelum di PI ini saya di 

Sumatera saya mengajar di sekolah Marsudirini baru tahun ke-4 didaerah Riau 

yang notabene dalam pemekaran dan itu artinya masih sulit. Saya dari banyak 

pengalaman itu mengembangkan saya. Mengapa saya melihat bahwa saya Solider 

waktu di Sumatera itu saya kuliahnya kan jauh saya di sini satunya di Sumatera 

yang jaraknya satu setengah jam dan itu untuk angkutan itu sangat sulit. Jadi saya 

bersama dengan guru-guru yang menghadiri sana yang notabene sudah sepuh 

sepuh dan mata kuliah jurusan yang diambil itu tidak bisa milih karena waktu itu 

jurusan itu ditentukan oleh pemerintah daerah karena waktu itu pemerintah 

daerah memberikan bantuan, tetapi tidak boleh milih jurusan. Jurusannya 

matematika Pak dan orang-orang yang sudah sepuh airnya mereka mengajar 

untuk syarat menjadi guru kentut itu sudah mulai harus AS kan Pak itu mereka 

mau tidak mau kuliah dan kuliahnya matematika biasanya saya melihat. Dari 

Solider itu membantu mereka mereka yang sepuh itu bagaimana mereka harus 

menyelesaikan tugas, bagaimana mereka harus berangkat kuliahnya bagaimana 

mereka punya motor nggak ya boncengan dan sebagainya gitu itu yang dari 

Solider.  Lalu saya masuk di sini pun saya selain Solider saya harus belajar 

mengendalikan diri secara emosional karena berbeda 180° anak-anak yang saya 

ajar tidak sama di sini. Di sana 90% itu Orang batak ngerti kan orang Batak, 

bagaimana kehidupan orang Batak keras mereka tidak bisa, artinya dengan bahasa 
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yang pelan. Mereka sudah terbiasa di rumah dengan keras dengan pukulan orang 

tua mereka, kalau datang ke sekolah terima raport anak saya nakal kaki diinjak 

aja Pak. Padahal kita ya mencoba pelan ya kita mulai dengan ya diajarkan dalam 

dunia pendidikan kan harus bagaimana teorinya menghadapi anak dan 

sebagainya. Artinya dengan kelemahlembutan, dengan kesabaran tapi kan karena 

kebiasaan itu mau tidak mau ya yang mempengaruhi kondisi saya dalam pelajaran 

di sana dalam mengajar di sana. Ketika di sini sudah beda anaknya, artinya kita 

keras saja mereka belum tentu orang tuanya terima gitu dan disitu juga 

menjadikan saya juga harus banyak belajar itu. Kemudian dan lalu saya pelajari 

itu saya juga sebagai guru keras 6 dan berkaitan dengan kelulusan dan kelulusan 

itu biasanya kan kita ya kalau khawatirkan sama anak-anak yang kondisi 

kemampuannya dibawah. Beberapa tahun ini kan di sekolah kami kalau tambahan 

mata pelajaran itu dibagi gradenya yang tinggi, sedang, dan rendah kebetulan 

beberapa tahun ini saya mendampingi yang bawah. Kalau yang di bawah itu ya ya 

ya berkaitan dengan emosional juga sih, bagaimana kita harus pintar-pintar 

menghadapi anak-anak yang notabene dengan kemampuan begitu. Kalau kita 

harus menterjemahkan pelajaran ini cuek dia setidaknya dalam kelulusan ya dia 

bisa berhasil itu kan juga dalam COIS kita. Bagaimana cerdas memanage 

membantu siswa bagaimana soal itu dengan baik kalau mereka lulus tadi seperti 

yang disampaikan sebelumnya bagaimana kalau anak-anak itu berhasil. 

Bagaimana rasanya kalo anak-anaknya enggak menyangka anaknya seperti ini 

tapi sekarang bisa lolos. Itu dari saya ya mungkin nggak begitu jelas ya Pak ya 

hehehe.  

M 

Jelas bagi saya kalau bagi saya itu di dalam pertempuran untuk memenangkan 

pertempuran kita harus mengandalkan kemampuan dan kepandaian dalam kondisi 

Anda. Peran tadi dengan anak-anak yang punya kemampuan kurang itu nggak 

bisa kalau mereka harus langsung perang jadi kita harus memperhatikan ya. Apa 

karena postensi anak itu bukan hanya buat intelektual di sisi lain ya mungkin ada 

potensi lain misalnya di ada potensi untuk kungfu atau ikut barongsai. Di situ kan 

kelihatan itu misalnya dia ah enggak mau mendengarkan jalan-jalan terus begitu 

Itukan mungkin bisa terjadi apa tensinya seperti itu ya kalau gitukan masalahnya. 

Kita kan harus mengalihkan anak-anak harus ini harus ini tapi kan dia 

mengerjakan ini nggak bisa yaitu mainan ketika kita juga ketika harus 

menghadapi masalah nggak harus frontal kita harus benahi diri dulu mungkin 

saya ketemu ini sama orang lain ini akhirnya Oh begitu toh dengan pengalaman 

begitu sebagai kepala sekolah menghadapi guru yang menjengkelkan saya 

sebagai dosen juga selama 7 tahun itu saya bukan hanya mahasiswa-mahasiswi 

orang tuanya saya panggil sama orang tua yang pokoknya anakku pasti the best 

gak mau dia nggak mau disalahkan Saya cuman tanya begini Pak Ibu apa yang 

Ibu ketahui tentang anak ibu dan sekarang saya tanya apa yang Bapak Ibu tahu 

yang belum tahu au dari anak ibu bingung mereka Nah sekarang saya mau beri 

tahu apa yang Bapak Ibu nggak tahu ya Jadi begitu Apa itu anak perempuanmu 

itu bilang kuliah tapi nggak kuliah anak perempuanmu itu bilang belajar 

kelompok Padahal dia karaokean akhirnya pulangnya pagi bingung ya ini harus 

dikeluarkan orang tua anak itu kan lingkungan bakso hitam kosong tapi bagi 

orang tua anakku Mas ya jelas ya mungkin bagi kita itu menjengkelkan sekali tapi 

orang tuanya ada anaknya masuk kok tapi nggak nangis gitu orang tuanya hahaha 

ya ini cuma jadi Setia perhatian pribadi anak pasti punya potensi yang belum 

dimunculkan secara maksimal ada banyak bapak ibu ajarkan mungkin nggak 
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langsung nangkap mungkin bisa pelan-pelan dia memahaminya begitu itu 

memang tadi Pak yohanes banyak menceritakan orang lain sebelumnya Enggak 

penting kau itu bukan urusan kita jangan nih hahaha oke yang lain silakan mau 

ada  

AN 

Saya mau bertanya mengalihkan perhatian Saya tertarik dengan itu melihat saya 

mempunyai beberapa siswa yang sudah diapa-apain itu nggak bisa Nah itu 

menurut saya itu saya sudah sudah memberikan apa yang terbaik yang saya punya 

Apakah ada pengalihan perhatian itu kira-kira bisa seperti apa saja  

M 

ada banyak sekali itu contohnya kalau makan pisang bosen gimana? wanita itu 

paling hebat saya tuh malu itu mereka itu punya yang selalu memiliki sesuatu 

yang bisa disadari banyak orang apa itu sebagai wanita masa nggak tahu wanita 

begitu dilahirkan sebagai wanita yang mempunyai yang dinamakan multitasking 

dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu sedangkan pria paling banyak 

itu 2 yang bisa dilakukan ini dan itu sudah kalau wanita nggak habisin itu ini aku 

itu ini ini ini ini ini ini ini itu pria nggak bisa gantengnya pria itu nggak bisa pria 

juga nggak bisa hamil saja mengatakan multitasking seorang ibu berita anaknya 

nangis itu sudah tahu kok ini nangis apa nangis ngantuk nangis laper Nangis Apa 

itu pasti udah tahu kalau nggak pegang apa kok Nanti COIS itu kan menguatkan 

kita dari iman Solider cerdas tak tak tak tak tak tak nyambung semuanya kaitan 

pribadi sebagai guru itu punya kaitan yang besar manusia tuh ciptaan Allah jadi 

anda itu bertugas untuk membuat malaikat-malaikat ini menjadi malaikat Tuhan 

malaikat bagi orang lain bukan jadi iblis ya kan Lucifer jadi mengalihkan itu 

banyak sekali saya jujur saya kalau ngajar sekelas saya bilang saya ngajar itu 2, 

kamu belajar itu cuman pak Budi jangan keras-keras betul saya main Saya berdiri 

di atas meja misalnya siswa Saya belajar dance terapi sama Oh dosen dosennya 

kreatif amat ini maka itu saya menjadi dosen terbaik di Udinus tapi bukan dosen 

tetap terbaik itu ujian bukan membuat saya tinggi ini kan juga bukan buat saya 

menjadi dan karena berbeda to be different di something different sebagai goreng 

hanya orang yang masih sayang kalau saya ngajar itu ngantuk tapi kalau dosen 

lain setengah jam anak-anak sendiri nggak mau mahasiswa sendiri saya begitu 

masuk saya itu 1-10 semua HP dimasukkan 123 sudah yang kedua saya itu 1-30 

Bangun 123 bangun semua duduk di mana Pak di lantai tapi bukan segalanya itu 

kan 12 orang beneran kamu datang ke sini ingin tahu tuh nah sekarang dengarkan 

saya ya seperti itu dengan cara sekali bagai cara pengalihan yang akhirnya yang 

nomor 1 kalau kita membuat anak kita senang apapun yang kita kasih akan 

dimakan kalau anak itu lapar Ya dikasih makan dulu ya kan nah ini ya Mari 

pengertian tuh kayaknya kesukaan saya senang kalau ketawa sama ketemu guru 

ketemu dosen Saya pernah memberi soft skill mahasiswa mahasiswi MT Undip 

itu 70% itu dokter spesialis saya turun podium locat dam saya bilang perkalian 

sama goblok goblok nggak ada pinter mereka tanya kenapa terus saya bilang 

kalian takut kan kalau misalnya meninggalkan praktek ke luar negeri untuk 

sekolah dan segala macam saya buka kartunya semua. Oke ini saya bicarakan 

pengalihan kita punya banyak pengalihan contoh satu kitab suci Alquran Iqro 

baca baca baca karena buku itu jendela dunia kalau anda tidak membaca anda 

hanya akan seperti kaset berputar terus begitu di situ kalian tidak akan punya cara 

data berbagai teknik sebagai seorang guru karena apabila tidak bisa ditekan akan 

senangkan wow wow Jadi memberi nilai nilai ini tapi menerjemahkannya 

macam-macam kekurangan bisa jadi kelebihan anda kelebihan yang mungkin bisa 

jadi biasa-biasa ada lagi monggo silahkan kalau pertanyaannya suster Anda pasti 
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sudah siapkan.  

LR Belum belum hahaha  

M ada lagi yang mau disampaikan  

NT 

Iya jadi kan yang sesuai di tanyakan keunggulan dan kekuatan dalam COIS bagi 

saya dalam perjalanan menemani anak-anak maupun teman-teman guru itu \ itu 

tempatnya tempatnya itu apa tuh kalau saya jalan pengalaman saya waktu yang 

paling lama Soldier karena saya percaya bahwa kita itu kan saling mempengaruhi 

kehadiran kita akan saling mempengaruhi maka dari itu itu yang menjadi bagian 

dari kita sendiri tetapi dalam perjalanan solid yang saya amati itu kan lebih 

kepada Ketika saya menjadi solider artinya saya memikirkan apa yang sebaiknya 

saya lakukan untuk orang lain siapapun itu tidak hanya guru-guru tapi itu kok 

tidak bisa menjadi suatu teladan suatu saat ada pengalaman kesulitan yang 

menghantam saya dan menghantam banyak teman dan saya sendiri lah dari sini 

saya perlu kan juga menganggap Apakah kita ini memang perlu solider atau lebih 
Solidere lagi sudah diingatkan atau yang paling menjadi kekuatan itu COIS itu 

Iman karena kita selalu diajarkan untuk malam ini mawali dengan doa dan dalam 

proses itu berdoa dan Terkadang saya sebagai pribadi itu masih belum loh tapi 

belajar dari anak-anak itu justru menyadarkan saya itu menjadi kelemahan 

sekaligus kekuatan saya ketika kita mau melakukan jalan sehat turun hujan terus 

saya bilang coba anak-anak dimasukkan saja kita berdoa Kalau doa anak-anak itu 

sangat luar biasa nah dari situ saya belajar bahwa saya memikirkan anak-anak 

kalau saya mencari uang untuk anak-anak mencari makan untuk anak-anak jadi 

ketika ada kebutuhan maka kurang atau bagaimana dan sebagainya itu selalu ada 

jalan dan itu memang untuk anak-anak dan itu sungguh kami hidup seperti itu 

apakah teman-teman sudah mengajak anak-anak di jalan yang baik di dalam 

perjalanan pengalaman hidup saya yang mengajarkan saya bahwa Solitaire itu 

perlu tidak perlu karena kan udah tapi kadang-kadang dalam persen saya Saya 

juga merupakan 

M 

ya ini hari yang sangat baik supaya bapak ibu tahu jika saya di rumah saya selalu 

memanggil anak saya yang pertama bukan hanya mendoakan saya tapi saya minta 

diberkati saya go to school ke mana gitu jauhkan dari selalu begitu karena saya 

menyadari ini Solider dan tanggap anak-anak terbuka luar biasa saya 2 bulan 

kemarin kecelakaan 5 kali tapi tidak terluka orang satu kali langsung masuk 

rumah sakit operasi uang jutaan puluhan juta sampai anak bingung Ayah celaka 

berapa kali Kok ndak papa nabrak mobil terus mobilnya yang keren tapi Intinya 

saya tuh nggak papa saya juga heran ini karena doa anak-anak coba Pernahkah 

anda melakukan itu sekarang di kelas doakan bu guru ya 1 kelas mendoakannya 

itu luar biasa karena Injil sendiri berkata memberkati kalau kalau mau masuk 

dalam hadirat Allah jadilah. Anda kalau mengejar duniawi sadar atau tidak 

mereka itu jauh lebih suci dari kita siapa yang berdosa mereka mungkin juga 

perosotan yang paling gede Kitab apa yang berdosa maka dari itu Yesus ketika 

ada wanita yang berzina Yesus berkata silakan yang tidak berdosa itu 

melemparkan yang pertama menempatkan batu yang pertama kalau bermasalah 

itu apa sih anak itu kan Terima kasih Ibu ini sharing yang luar biasa sekali saya 

pergi dari rumah itu disini diberkati Mari diberkati anak-anak sebaliknya kalau 

anak mau pergi Saya juga memberkati mereka dulu nanti ya sampai memberkati 

Terima kasih ini sharing yang bagus ada kelebihan iman kita itu bisa menjadi 

pegangan saya situ ada di sini lo penyelenggaraan Ilahi iman kita.  
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NT 

Berkaitan dengan cerita yang disampaikan saya mengalaminya jadi orang tua 

murid saya itu kan serta saya nggak tahu kalau kejadian dari cerita itu kenapa gitu 

ya itu kok namanya Evelyn anak saya itu lho dia tuh kan punya pizza jadi orang 

yang jualan pizza aja terus cerita ke saya saya kan bilang ya Kok masih di kelas 

masih lari-lari masih tapi sudah agak lebih lumayan daripada waktu awal awal 

tapi di rumah tuh juga kayak gitu masih geraknya kata mamanya ibu ada ceritaku 

suatu hari kami pulang dari sekolah toko Pizza ya tuh sepi nggak ada yang datang 

mah Kok gak ada yang beli katanya gitu terus Iya nggak papa dia bilang mah saya 

doa dulu biar gak ada yang beli Terus di mobil dia membuat tanda salib Umi Umi 

Umi gitu ya udah mah keluar ayo keluar dari mobil gitu katanya terus pas dia 

keluar nyampe di rumah dia sekaligus jual pizza itu kan terus tidak lama 

kemudian beberapa datang ke rumah karena doa saya katanya gitu hahaha terus 

mamanya bilang ke saya jadi anaknya nggak bisa diem tapi mendoakan pokoknya 

sehingga ada yang datang sehingga orang tuanya sering saya juga geli ada 

terharunya anak yang susah di ini kok ya ngerti mendoakan tokonya biar ada yang 

beli dan menjur ya Mamanya menceritakan dengan Terharu ya saya saya cerita 

yang saya kok kurang banyak ya pak ya saya pikir kok di kelas ya nggak bisa 

anteng tapi mungkin ya dia di tengah kebijakan tangannya itu kan mengenai gitu 

ya sedikit-sedikit Ya cari sembahyang tak mamahnya juga pasti ngajari Ya saya 

juga belajar juga mah senang ya kalau orang tua disediakan gitu aja  

M 
jadi guru itu tidak selalu menyenangkan ada hal-hal yang pasti seperti kesel bosen 

apa pernah mengalami  

RIF dimarahin orang tua Terus dikomplain  

M itu yang paling apalagi  

AN 

Saya punya pengalaman ketika saya senang kalau ada teman-teman yang 

kunjungan kan waktu itu saya menghandle dengan itu orang tua siap karena sudah 

cukup lama nah itu saya merasa seperti tertekan sambil mengelus dada tulus tulus 

tulus salah 3 kali saya dipanggil ibunya terus habis pulang ya Saya mengalami 

kayak gitu  

M 

ya masih banyak waktu karena peristiwa tadi sudah banyak ceritanya ya kan yang 

menyerahkan anda salah satunya iman itu jadi penggeraknya apa pengaruhnya 

untuk dirimu dan orang tua yang lain  

DA 

pengaruh iman dalam menghadapi anak-anak kembali lagi ke apa ya namanya 

saya selalu mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik dikatakan terbaik ya 

karena segala upaya sudah saya lakukan semaksimal mungkin dilakukan namun 

ketika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan beberapa hal tidak apa 

namanya maksimal juga maka ini lagi kita dengan iman itu kita yakin karena 

sendiri itu kan menyelenggara maka kita serahkan aja semuanya itu Tuhan sendiri 

kok yang menyelenggarakan bukan berarti kita diam aja maka dengan kita 

berkarya bekerja semaksimal mungkin dan Tuhan sendiri yang sempurna kan gitu 

kan  

M 

Hidup itu tidak terlepas dari konflik Apakah dalam menjalani nilai-nilai PI dan 

COIS itu Anda pernah mengalami konflik dengan sesama guru yang lainnya ada 

konflik dengan atau konflik dengan diri sendiri dalam hal apa dan bagaimana cara 

menyelesaikannya monggo  

LR 
masalah pertentangan tegang nya tidak sama seperti yang kita pikirkan jadi beda 

Pendapat saudara kita yang berbeda   

M Oke Pak Johanes monggo bu ika 
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YS 

masalah bisa menyebabkan pertengkaran perbedaan sesuatu yang harus 

diselesaikan artinya untuk mencari solusi lalu guna dan manfaat eh guna dan 

manfaat konflik 

EM 
agar tambah pintar untuk menghadapi segala sesuatu kalau bisa sama-sama 

menyelesaikan kalau belum selesai saya orang saya belum nambah pintar  

M 

Hidup itu tidak pernah terlepas dari konflik, konflik dengan diri sendiri, konflik 

dengan Tuhan. konflik dengan orang lain, internal maupun yang lain, maka saya 

bertanya Anda menghayati visi misi ciri khas yang diraih COIS tapi sesama Guru 

itu bisa sama-sama melayaninya tapi dengan cara yang berbeda tapi semuanya itu 

baik ada yang menjadi tidak peduli walaupun beda jurusan kan jadinya tapi 

walaupun Solider jadi tidak Solider ya harus yang peduli jadi tidak peduli yang 

mau mengolah sendiri jadinya stress diri sejati itu tidak dapat diterjemahkan jadi 

hal-hal yang begitu kita harus jadi teamwork bukan work team supaya dapat 

memberi teladan ke anak-anak. apa bedanya Team work atau work team jangan 

sama sama guru sini dengan kepala sekolah ya Ternyata kita buktiin bukan timbul 

kerja dalam waktu bersamaan tapi enggak 1 Nah itu apa itu waktu itu bekerja 

bersama-sama teamword itu mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

tujuan yang sama  

M 

Yes teamwork itu jelas di mana-mana membicarakan teamwork bekerja bersama-

sama sebagai sebuah tim dengan visi misi dengan nilai-nilai itu sama dengan 

tujuan yang dipimpin oleh l nya begitu ya dari tidurnya diganti tapi kalau tim ya 

itu tadi bekerja semuanya bekerja tapi tujuannya masing-masing tahun ini itu tapi 

tidak dipahami akhirnya dia kerjaannya sesuai dengan nilai nya sendiri Nah di 

sini saya sebagai guru itu yang sudah dari teamwork atau waktu ayo what time 

kadang-kadang kadang-kadang Timur tadi bapaknya sudah cerita kalau ada 

masalah anak celaka atau apa gitu aja di tembok cek cek cek cek cek cek Tapi 

kalau nggak ada apa-apa tanpa sadar bekerja sendiri sendiri urusan sendiri sendiri 

atau tantangan masalah itu membuat orang jadi saklek tapi begitu nggak ada 

tantangan ada masalah dewi-dewi itulah maka di sini kalau di sini ada suster 

Priska disini selalu dibuat masalah SD ini supaya gurunya cepet cepet cepet cepet 

tanpa sadar kan nilai-nilainya jadi muncul terus yang nggak?Tapi kalau ampun 

tenang rutin nggak ada apa-apa memang baru sekolah bareng tapi jangan jangan 2 

demikian nggak papa ngomong aja apa adanya saya berharap  

NT 

kerena kita kembali ke jalan itu sangat hati-hati belum begitu jelas jadi kami 

sebagai tim dan setiap sekolah punya kepala sekolah dalam tim itu kadang-

kadang kalau kita sendiri sebagai tim itu nggak kompak sikap apa yang bisa kita 

terus itu kita pikirkan Apa sih yang bisa kita transfer begitu banyak yang yang 

yang kalau kita mengatakan itu membebani teman-teman kalau teman-teman 

punya beban itu kan jadi sendiri-sendiri gitu kan Nah itu kan namanya nggak 

enak sekali gitu ya  

M 

Ya sudah saya tadi masuk di sanalah di sana Di sini banyak sekali tulisan-tulisan 

yang memberi inspirasi dan kerena bukan hanya sekedar tulisan Today is the key 

dan sebagainya tulisan sebetulnya memberi inspirasi tapi kan karena terlalu 

banyak ditulis Jadinya cuma dibaca saja Indonesia katanya baru dan 6 Tata 

membaca sementara Jepang ah Itu sudah itu ada 5 hal yang menarik dari Jepang 

seiri seiton seiso seiketsu shitsuke rajin, tanggung jawab, dan lainnya.  

DA 
yang mungkin saya bisa karena dulu ada volunteer dari Jepang yang pernah 

tinggal di tempat saya sebulan itu dia mengatakan bahwa kenapa sih enak sini 
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tidak ada yang jadwal membersihkan toilet sendiri karena di sana dari TK mereka 

terbiasa seperti itu kalau istirahat istirahat setengah jam 15 menit untuk makan 15 

menit untuk membersihkan toilet mereka punya baju sendiri alat sendiri sehingga 

toiletnya selalu bersih Nah kalau di sini toiletnya kotor dia terus terang untuk 

ngomong seperti itu makan itu dia masak sendiri semuanya ya ketika di rumah 

saya itu saya terbantu karena dia mengerjakan semuanya sendiri dan itu Karena 

dia sudah dibiasakan dari kecil dan sangat online orangnya luar biasa itu 

membuat anak kita seperti itu yang hahaha 

M 

ya mungkin sudah hampir habis waktunya yang mau saya katakan jadilah role 

model untuk anak-anak jadi kita bukan hanya ngomong saja tapi tidak melakukan 

kita missal jalan ada sampah kita ambil Kalau Anda tidak lihat nggak apa-apa 

kalau lihat ambil ambil ambil lama-lama Lho kok gurunya gitu Nanti anaknya 

ikutin dirumah melakukan kita agen perubahan itu guru agen perubahan Kalau 

sekolah kita sudah bisa mengubah anak seperti itu anak bayi pasti dicintai dicari 

nah kemarin mulai guru SMP dan suster Priska, bagaimana alumni-alumni anak-

anak itu bisa punya kenangan kesan tentang sekolah ya gitu dipikirkan dan ini 

lulusan sd terus dilihat dan berkesan itu bagaimana yang anak itu cinta kepada 

sekolah ini nanti Ini paling nggak ini nanti beberapa tahun ke depan mungkin 

bikin tingkat lima itu nggak Yayasan Bukan anak-anak tapi alumni-alumni jadi 

gurunya juga jadi lebih tertata. yesus itu kan pribadi yang tidak mudah ditebak 

toh Tapi selalu mengajar dengan dan membuat orang takjub dia mengajar tidak 

itu apa tapi juga kepada orang Farisi karena Yesus selalu punya waktu, waktu 

refleksi, waktu doa, dia berani tampil beda bukan sekedar beda tapi tampil beda 

authentic juga untuk kecerdasan juga dia Solider peduli Yesus itu juga melihat 

nilai-nilai COIS itu juga apa yang dijalani Yesus sehingga dia membuat iri hati 

Yesus dibunuh itu kan karena iri hati dari hati kenapa kok Semua orang bisa ikut 

dia semua bangsa yaitu kamu ada satu lagi dari sistem terus conclusion yang 

tentara Belanda sebetulnya saat ini memang sudah kita kenal lama Namun kita 

memang ada kelebihan kekurangan kalau kita ngomong tentang sehari-hari kita 

kadang lengah lengah artinya itu kadang melakukan kadang tidak karena belum 

lengkap, cetakan superhero model ke depannya sih lewat keterbukaan ini 

sekaligus apa pertemuan yang Semoga aja bisa dipaketkan disuarakan yang kita 

ada di sini Semoga kita sama-sama satu visi Satu Misi termasuk selanjutnya  

LR 

tentang cari sendiri setelah dari diskusi ini kan tadi makan apa yang ada di dirimu. 

Saya mungkin menyadari bahwa mungkin kalau saya cek sudah muncul dalam 

hal itu Oh Ternyata saya tadi belum sebelum Solider belum Iman tapi teman saya 

sudah dan bisa menanggapi teman saya Solider dan beriman tapi tidak menutup 

diri bahwa saya sudah tapi saya aja tapi juga karena kita mengusahakan anak 

untuk COIS mungkin ya kita juga membentuk diri kita dikit-dikit untuk lama-

lama akan mungkin jadi sempurna untuk menuju ke COIS itu sendiri nah Seperti 

yang saya ingat juga waktu masuk di YPII pada waktu di bandung itu suster 

Angelik tanya apa bedanya visi dengan misi dan saya menjelaskannya dengan 

tidak jelas sekali ya kan suster Angelik memberikan gambaran visi itu kayak 

kamu mau naik kapal mau ke sana itu yang kalian kalau misi di situ ya kapal yang 

kau pakai itu ya saya ingat itu kalau lewat lewat diskusi ini karena dengan 

panjang sisi itu ya menuju ke misi yang dimaksud dengan yayasan ini ya kita 

mengendarai pasarannya terus itu Karena saya belum COIS yang utuh ya saya 

bisa dilengkapi dengan teman saya yang lain sehingga utuh Kenapa harus utuh 

karena kita akan membentuk anak untuk jadi COIS yang tentu saja tuh dikit-dikit 
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mulai dia tambah imannya seperti mereka yang bisa mendoakan mungkin tambah 

untuk murid saya yang seperti dari orang tua yang bisa nelpon.  saya ditunjuk 

suka jengkel saya panggil anaknya pakai metode kita kerjasama akhirnya 

mamahnya juga Puas Kok Oh Ternyata saya juga bisa ngajar iya oh iya guru kan 

juga bukan cuman saya mah guru juga Mamah juga guru di rumahnya cerdas Jadi 

dikit-dikit anak itu bisa dan bertahap sama seperti kita kurus juga sedikit banyak 

Pak 

M ya ada lagi  

RIF 

kalau saya pribadi COIS memang nggak bisa langsung Swift ini kamu jadi seperti 

ini Harapan itu sungguh harus kita alami baik sebagai guru sebagai pribadi dan 

tentunya keluarga anak-anak aspek role model dimulai dari diri sendiri gitu lho 

seperti tadi contoh yang sederhana mengambil sampah yang kita lewati itu cukup 

sederhana terima kasih Oke Pak Johanes ada tambahan kalau saya dari pertemuan 

ini kita tidak membangun kita supaya mau roll model jadi kita masih banyak 

kekurangan tapi walaupun kita juga punya kelebihan harus kita mau peduli baik 

dalam belajar dari orang lain dari pengalaman supaya kita juga akhirnya bisa 

menjadi lebih baik, yang sesuai dengan adanya bisa membantu anak untuk jadi itu 

tadi ya kalau saya sih selalu bisa membantu memberi pengharapan untuk menjadi 

cerdas menjadi beriman dan bersyukur saya kita berada di tempat yang bisa 

mengembangkan diri di mana COIS itu karena di dalam beras karena yang 

sehadap ikan peristiwa yang bisa muncul setiap saat dan peristiwa itu jadi 

pengalaman saya dan melatih anak-anak supaya bisa jadi COIS dan itu yang bisa 

saya ungkapkan dan saya bisa belajar dari mereka sendiri  

AN 

Terimakasih lewat perjumpaan ini saya menemukan satu kalimat yang bagi saya 

sangat berharga di situ tentu COIS itu dikembangkan mulai dari dalam diri 

melalui relasi dengan Tuhan sesama alam semesta selalu mengusahakan untuk 

jadi teladan dan selalu dengan teamwork karena dengan siapapun jika kita bekerja 

sama bersama maka semuanya akan bisa ya Bu Lia  

YS 

tambahin saja kalau tadi sudah banyak kesimpulannya sudah disampaikan. Dari 

saya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

itu serap semakin hari semakin meningkat dan lihat siswa bersama dengan rekan 

sejawat dengan pimpinan dengan itu kita akan bisa jadi sosok yang lebih baik  

M 

Thank you setiap tempat itu sekolah dan setiap orang itu adalah guru kita 

dimanapun sekolah itu kita belajar dan setiap orang yang kita berjumpa itu pun 

sudah jadi guru anak-anak kita pun juga begitu sumpah itu cuman sekali seumur 

hidup karena tidak akan ada waktu yang sama jadi manfaatkan Terima kasih 

minggu depan kesini lagi itu sudah berbeda lagi gitu kan It's the first time until 

This is the last time 
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Verbatim FGD kelompok: SMP 

 

VERBATIM FGD GURU SMP KEBON DALEM “COIS” 

Tanggal 17 Desember 2018 

Ket : 

M : Moderator     

Sr : Fasilitator   4. AY : Ayu 

1. AS: Agus Suryana    5. TR  : Lestari  

2. MT: Matius     6. LS  : Lusia 

3. CH : Christina        7. AG : Agustinus 

KET PERCAKAPAN 

Sr  Bapak Ibu, Pak Budi, Selamat Pagi, Berkah Dalem 

Semua Selamat Pagi, Berkah Dalem  

Sr Minta maaf dan terimakasih sudah mengganggu apa, aktivitasnya padahal sudah 

punya jadwal yang lain, tetapi ada acara ini. Saya ini maksudnya mau mencoba 

untuk evaluasi mengenai COIS khususnya hari ini untuk guru SMP, besok SD dan 

SMA. Saya mohon tidak kepada semua guru, tapi paling tidak bisa mewakili, 

maka harapannya tidak usah sungkan-sungkan. Itu dan nanti satu setengah jam 

saja cukup itu saja. Saya akan di belakang, saya tidak ikut dalam jalannya diskusi. 

Oke baik mungkin sebelum memulai jalannya diskusi akan lebih baik jika kita 

berdoa terlebih dahulu. Berdoa… Baik berikutnya akan saya kembalikan kepada 

moderator. 

M Maturnuwun, Berkah Dalem  

Semua  Berkah Dalem  

M  Ini guru-guru SMP ?  

MT Iya  

M Tak pikir SD, beda njih ?  

CH Beda  

M  Bedane guru SD dengan SMP apa?  

LS Sama  

M Hmm, sama? ada yang bisa nunjukkin nggak?  

CH Usianya  

M Bedanya SMP sama SD?  

AY Belum pernah ngajar SD 

M Kalau secara sepintas, secara spontan? lebih gampang mengajar SD atau SMP?  

MT SMP  

M SMP? Kenapa?  

MT Karena usianya, anak itu lebih dewasa sitik, sitik  

M Njih, sanesipun?  

CH Karena anak sudah melewati pendidikan dasar 

M Yang lain ada ? mengajar SD dan SMP, bedanya?  

TR SD itu agak susah. Saya pernah saat praktek dulu, ya mungkin karena harus pinter-

pinternya agar anak-anak itu bisa konsentrasi kan gurunya harus menarik sekali, 

jadi jangan sampai apa namane, karena pengalaman. Saya waktu praktek SD itu 

kesini, kesana, ndak bisa, kalau kita tidak bisa menguasai kelas itu, sulit, karena 

kan bermain terus, kalau SMP kan sudah mulai bisa.  

M Berarti Bu Lestari mengatakan mengajar anak SD lebih susah dong, berarti?  

TR Iya  
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M O gitu ?  

TR Memang mengajar SD lebih susah  

M Baik, Pak Agus?  

AG Sami pak, kalau saya guru SD, mungkin pendampingannya Pak, ya kita hanya 

mengajar,  

M Guru SD beda atau sama saja? bagaimana Bu Lusia setelah mendengar teman-

teman?  

LS Saya katakan ketika mengajar kelas 7 diawal. Saya belum pernah mengajar di SD 

tetapi memang di awal di kelas 7, mengajar siswa kelas 8 dan 9 tentunya berbeda, 

karena saya guru bahasa, jadi kesulitan itu. Ketika kita menyampaikan materi 

dengan bahasa yang sesuai dengan penangkapan mereka  

M Baik  

LS Harus saya sesuaikan dengan sikap dan kemampuan mereka, yang menarik bagi 

saya, anak-anak yang diawal, jadi dari perubahan dari SD ke SMP itu harus di 

tunjukkan bahwa, ‘ini lho, kamu itu sekarang sudah SMP..’, dengan sikapnya itu 

selama proses pembelajaran, anak-anak masih berpikir masih seperti anak-anak, 

jadi tiap, ya memang beda ya, hanya yang saya katakan sama itu karena sama-

sama SMP dan SD itu kan pendidikan dasar, jadi saya melihatnya seperti itu, 

kenapa sih pendidikan dasar, karena pendidikan dasar itu 9 tahun   

M O iya, 9 tahun sekarang ya ?  

LS Ya tidak sekarang saja, tetapi sejak kemarin seperti itu, beda lagi kalau SMA 

M Bu Ayu, wonten pendapat sanes ?  

AY Kalau saya mengajar di SD itu harus sabar Pak, karena mengajar kelas 1 SD, saya 

sudah belajar untuk sabar, wong anak-anak ini nangis, lha ini saya panggil guru 

kelas, jadi anak ini ndak bisa diem Pak, kebetulan saya guru komputer, jadi 

anaknya itu tidak bisa duduk manis gitu, pengennya jalan-jalan gitu, ‘sudah, kamu 

duduk saja dulu’ terus dia ndak mau Pak, dia pengennya jalan terus, lha itu bolak-

balik, saya sendiri akhirnya ndak sabar, akhirnya saya sampaikan ke guru kelas, 

jadi anak itu nangis, saya panggil guru kelasnya waktu itu Bu Tuti, ‘ndapapa dek, 

anaknya memang begitu, kamu harus sabar’, jadi saya merasakan anak SD itu 

lebih susah karena harus sabar, tapi mungkin kalau kelas 6 hampir sama dengan 

SMP mungkin ya Pak, ya anak kelas 6 mungkin masih bisa, tapi kalau anak SD 

kelas 1 kelas 2 masih butuh kesabaran 

M Iya, satu lagi terakhir Bu Yuli belum ya ?  

CH Sudah  

M O sudah komentar semua ?  

MT Iya, bapak mungkin kalau menurut saya anak SD dan SMP yang kelas 7 itu dekat 

banget nggak jauh beda, karena kan kalau SD itu disebut sebagai masa anak-anak, 

sehingga anak SD pun dekat banget dengan gurunya, yang kelas 7 (11.05) 

khususnya awal-awal seperti itu, kalau yang kelas 8 kelas 9 sudah mulai agak 

mandiri lah, maka kalau anak-anak SMP itu kok serba bingung, jadi masa remaja 

ini kadang-kadang perlu perhatian khusus, itu yang membuat beda, anak-anak 

SMA yang lebih tinggi, anak-anak SMP itu tengah-tengah posisinya, jadi anak-

anak bukan, dewasa juga belum jadi perlu perhatian, jadi SMP itu tidak hanya 

mengajar, tapi mendidik, mendampingi (11.49) perilaku anak-anak,  

M Oke thankyou, karena saya pernah mengajar TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa, MT 

jadi kepengen menimba pengalaman dari ibu-bapak dimana SD itu kan memang 

masa dari rumah, masuk belajar bersosialisasi dan itu pasti tantangannya seperti 
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itu dan itu sendiri pembentukan sejak awal, kalau SD nya sudah baik, SMP nya 

mudah, tapi kalau SD nya nggak terlalu kuat penanaman baik iman, penanaman 

disiplin, nanti juga SMP nya juga, saya pernah tugas jadi keluar sekolah saya di 

luar, jadi lulusan dari sekolah Katolik, sekolah Negeri, lulusan dari sekolah Swasta 

lain atau lulusan dari sekolah Agama itu beda-beda, ada yang salaman cium tangan 

ada yang salaman ... (13.10), macem-macem itu beda-beda setiap pembentukan, 

njih sekarang berikut saya mau tanya karena Yayasan Penyelenggaraan Ilahi 

Indonesia itu anda pasti sudah tahu (13.27), apa itu COIS, betul ndak ? kalau 

secara spontan apa yang bisa diterangkan oleh bapak-ibu tentang COIS itu, mau 

mulai dari mana saja, kalau ditulis kan bisa dibaca, tapi spontanitasnya, bagaimana 

bapak-ibu ? COIS, satu Cerdas, Otentik, Iman akan Penyelenggaraan Ilahi, 

Solider, bagaimana bapak-ibu menterjemahkan Cerdas dulu lah, dalam karya 

bapak ibu, ngajarnya, atau berinteraksi dengan murid,  

TR Saya pak  

M Monggo, santai saja, ini juga direkam, yuk, Bu Lestari  

TR Kalau Cerdas itu ya kita mendampingi anak lihat-lihat dulu, anak itu gini, seperti 

ini, tetapi awalnya COIS itu dimulai dari karakter yang ditanamkan oleh YPII itu 

kan sebelum anak, sebetulnya kita itu ke diri dulu, misalkan kita mau 

menanamkan Cerdas, mau menanamkan kita gurunya misalnya gurunya datang ke 

sekolah sering terlambat itu kan contoh, jadi kita dari dulu, COIS itu baru kita ke 

siswa, misalkan kita mau menanamkan jujur, sedangkan kita nggak jujur, kita mau 

menanamkan tanggung jawab tapi kita sendiri tidak tanggung jawab, disiplin juga 

seperti itu, kita aja datangnya terlambat terus tapi anak-anak dituntut untuk 

disiplin, jadi Cerdas dimulai dari, COIS itu dimulai dari guru-guru kemudian 

diajarkan ke siswa, kalau misalnya yang Cerdas tadi kayak saya kan merasa 

Cerdas itu ya wis, rumongso sudah lulus AS, terus bisa mendampingi siswa, 

mendampingi misalnya kebetulan saya BK pak, yang mendampingi siswa untuk 

anak mengambil keputusan, kita mau membimbing anak supaya anak menyadari 

kesalahannya itu kan suatu, apa ya, kita perlu kecerdasan tertentu supaya anak itu 

mau mengaku, mau menyadari kesalahan bisa mungkin menjadi lebih baik lagi, 

begitu, itu yang saya katakan kecerdasan itu sehubungan dengan saya sebagai guru 

BK itu tadi.  

M Maturnuwun sanesipun ? 

MT Saya  

M Njih, baik Pak.. 

MT Cerdas bagi saya itu satu gurunya harus cerdas dulu, sekilas saya lihat C nya itu 

harus Cerdas, pertama sekali harus cerdas, yang kedua saya berharap muridnya 

juga Cerdas, begitu pak, saya tidak mau menjelaskan apa, nanti kalau panjang, 

kasihan temanku nanti mau mencari jawaban apa, (17.22) 

M Istilahe awake dhewe kudu ngerti sek, sanesipun ? 

CH Kalau menurut saya sama sih seperti Pak Matius mau belajar banyak karena apa 

yang kita bagikan itu setidaknya anak-anak harus punya kepercayaan kepada kita, 

yang kedua Cerdas itu bisa mengambil sikap dalam waktu yang tepat, jadi tidak 

hanya dalam hal-hal apa yang kita inginkan misalnya dalam kognitif pembelajaran 

tapi juga dalam menyikapi sesuatu, menurut saya itu penting karena berhadapan 

dengan siswa itu tiap hari, tiap waktunya kan beda situasi nah itu yang penting 

buat kita para guru bisa mengambil sikap yang bagaimana baiknya misalkan, nah 

harapannya anak-anak juga begitu, mereka Cerdas tidak hanya nilainya saja tetapi 
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bagaimana menyikapi sesuatu dan itu kadang-kadang yang sulit, kalau misalkan 

ketemu sama guru mestinya kan setidaknya ‘selamat pagi’ ‘selamat siang’ itu 

dengan guru atau ada guru yang kesulitan bawa apa, mereka bersedia membantu 

karena itu dasar itu itu umum ya, universal, jadi tidak hanya melulu pada 

akademik, tetapi Cerdas dalam menyikapi sesuatu (18.43) agak susah 

menjelaskannya,   

LS Saya  

M Monggo  

LS Sebagai guru dalam proses pembelajaran dan pendidikan anak, saya berupaya 

untuk mengembangkan kepribadian melalui kecerdasan yang dimiliki oleh seorang 

anak, karena e pada dasarnya setiap peserta didik, atau setiap anak memiliki 9 

kecerdasan, justru inilah, 9 kecerdasan yang dimiliki inilah yang harus saya 

dampingi sehingga masing-masing pribadi bisa berkembang sesuai dengan 

Penyelenggaraan Ilahi, misalnya dasar iman, spiritual yang kuat, estetika dan 

sebagainya, itu selama ini yang saya kembangkan di YPII, dimana sesuai dengan 

selama ini yang saya lakukan seperti itu, karena setelah saya amati, setiap pribadi 

anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, ada yang mengatakan ‘anak itu 

pandai kalau dia matematikanya 9’ tapi sebetulnya tidak seperti itu, dia memiliki 

kecerdasan yang lain, nah justru itulah yang selama ini saya ingin dampingi, 

karena saya sebagai guru bahasa sehingga secara misalnya secara sains masyarakat 

itu meyakini kalau anak-anak itu pandai kalau nilainya sekian, padahal anak ini 

memiliki kecerdasan yang lain misalnya dalam bidang seni, (20.41)  

M Guru bahasa nopo Bu ? 

LS Saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa,  

M O semua ? 

LS Bahasa Arab  

M O, iya ?  

LS Ketika saya di SMA   

M Ada pepatah mengatakan, ...... kita tidak bisa memberi ketika kita tidak punya, tadi 

jawaban Bu Lestari, jawaban Pak Matius, Bu Christine, njenengan juga, jadi kita 

tidak bisa memberi kalau kita tidak punya apa-apa, berarti kita harus bisa ini dulu 

baru bisa memberikan, ibu juga ternyata mengatakan yang sama, tadi sebagai guru 

BK juga seperti itu, kita dulu harus memberi contoh nanti anak kita meniru (21.39) 

ada yang lain ? pendapat Bu Ayu atau Pak Agus ?  

AG Belum 

AY Kalau saya cerdas itu tidak hanya cerdas secara fisik, tetapi cerdas juga secara 

emosional e kemudian ini pak, kalau saya sebagai guru itu kan tahun ini mengikuti 

perkembangan jaman anak sekarang, karena kan jaman dulu dengan jaman 

sekarang beda, jadi karena saya sebagai guru komputer jadi kita harus mengikuti 

perkembangan jaman, jadi apa yang kita butuhkan di jaman sekarang ini, jadi kita 

harus bisa mengikuti mereka, jadi saya beri contoh ya pak, misalnya e dalam 

pembelajaran, jadi dalam pembelajaran itu kita tidak hanya memberikan 

pembelajaran yang materi saja, tetapi kalau bisa itu bisa diterapkan di kehidupan 

sehari-hari, misalkan seperti apa, kayak komputer gitu ya, misalkan saya ada 

materi itu tentang pengolahan serial itu nah kira-kira cerdasnya itu kita buat materi 

yang berguna untuk mereka, misalkan bisa berguna untuk entertainment nah itu 

mereka bisa membikin produk tertentu, kemasan tertentu itu bisa kita kembangkan 

seperti itu yang nantinya bisa berguna juga untuk mereka, saya juga setuju dengan 
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apa yang disampaikan oleh Bu Lusia kalau anak-anak jaman sekarang itu mungkin 

kalau kesini itu banyak sains ya pak, padahal sains itu belum tentu menjual, jadi 

apalagi ditempat kita itu kan banyaknya mayoritas anaknya chinese ya pak ya, jadi 

saya rasa tidak, tidak apa ya, untuk anak-anak disini kurang ya, jadi mereka lebih 

senang untuk melibatkan yang kira-kira mendapatkan keuntungan, jadi kita itu 

harus bisa memberikan yang nantinya berguna untuk kehidupan mereka, itu saja 

kecerdasan menurut saya pak    

M Njih,  

AG Yang saya pikirkan (23.49) yaitu belajar seumur hidup pak, jadi kalau misalnya 

mengajak anak untuk belajar, maka saya sebagai guru juga harus belajar sampai 

kapanpun dan juga perlunya menyiapkan aktivitas itu ya tidak hanya teori saja, 

sehingga sungguh-sungguh materi yang kita siapkan itu sungguh itu juga diterima 

siswa, tetapi jaman sekarang siswa mereka juga belajar ketika ...,  kemudian 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar (24.26)   

M Baik, semua sudah ?  

AS Belum  

M Baik, Pak Sur  

AS Ya cerdas dari COIS ini menurut saya adalah, dalam akademik juga masuk, tetapi 

juga dalam hidup dalam arti sosial misalnya saja dalam contoh kecil, bagaimana 

kalau ada sampah, berserakan, anak itu diam saja, jadi tetap mengambil keputusan, 

jadi bagaimana peduli dengan lingkungan, peran kita sebagai guru tentunya sangat 

penting juga cerdas, saya mengambil yang ada di taman siswa itu ‘ing ngarso sung 

tuladha’ jadi kita tidak hanya memberi, jadi hanya memberi contoh sekali gitu, 

contoh itu terus menerus, ini saya sampaikan karena kebetulan saya pernah 

menjadi Waka Siswa di Kebon Dalem ada COIS nah bagaimana ini bisa 

berkembang lebih baik, apa yang dibuat oleh ini juga sudah lebih dulu dipikirkan 

oleh pemerintah, atau PPK (Pendidikan Penguatan Karakter), jadi apa yang kita 

lakukan itu lebih dulu dilakukan, tapi belum apa ya, belum mumpuni, belum 

‘greng’ gitu, sekarang pemerintah juga ke arah sana juga, bagaimana mendidik 

anak bisa bertanggung jawab saat ulangan, belajar, ada masalah sampah mereka 

peduli, apa yang harus saya lakukan tentang sampah itu, bagaimana, kadang-

kadang kan kita sudah ada tong sampah, ada plastik, ada yang macem-macem 

ternyata masuknya ya jadi satu semuanya, kalau kita sudah terbiasa di sekolah 

sudah bener, tapi di masyarakat sampah itu menjadi satu lagi, nah itu kadang-

kadang dirumah seperti itu, di sekolah bagus, tapi di rumah atau di masyarakat 

pembuangan sampahnya hanya satu, jadi anak-anak juga harus cerdas untuk 

seperti yang ada di masyarakat. 

M Terimakasih, saya ingat waktu kuliah ada seorang Profesor Doktor yang dari 

Belanda tapi sekarang sudah menjadi Warga Negara Indonesia, saya merasa malu, 

karena beliau kalau dari kamar ke kelas, dari kamar ke ruang makan, dimana dia 

lewati diambil putung rokok, saya langsung ‘aduh!’ malu, beliau datang jauh-jauh 

dari Belanda ke Indonesia hanya mau ngambilin sampahnya Mahasiswa, nah saya 

sampai sejak saat ini masih melakukan yang sama, supaya jauh-jauh disana, itu 

kan namanya mau menjadi keteladanan, mau menjadi role model, saya berharap 

yang di jawab tadi itu Bu Lestari, Pak Sur, temen-temen ini menjadi role model, 

ya, kalau ngomong itu Indonesia masih baru tahap ngomong, tapi bagaimana kita 

sendiri langsung bertindak, kebetulan ya, saya Cuma sharing sedikit saja, e 4,5 

tahun ini keluarga saya di Jepang, saya riwa-riwi ke Jepang, anak-anak nggak ada 
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yang namanya bersihin sekolah, itu anak-anak semua, sebelum masuk (29.08) mau 

pulang itu ngeresiki sekolahan, sampah, semua, bawa sesuatu sendiri semua, jadi 

mandiri bertanggung jawab, nggak boleh dibawain minumnya tasnya, disini ya 

gimana ? semua sendiri, ndak boleh diantar sekolah, nggak boleh dijemput, itu 

anaknya malu, orangtuanya malu, dibuat seperti itu, dibuat anak seperti itu, ini 

tanggung jawab saya, ini ndak boleh, sorry, jadi berangkat itu baju juga salah satu, 

kalau saya amati, sekolah sendiri, orangtua nggak boleh masuk, kecuali kalau di 

undang, jadi anak-anak kalau dipanggil atau apa itu pasti setengah berlari, nggak 

ada itu namanya duduk ndeprok, agak jongkok, jadi kalau dipanggil set-set-set, ini 

salah satu contoh, dan Jepang itu menjadi role model bagi ya Amerika, Eropa, 

saya pertanyaan saya, saya seneng sih guru BK, Pak Suryadi, sekali-dua kali, itu 

anak-anak paling, ‘kamu disini nanti buat dirumah nggak ?’ kalau anak sudah 

melakukan di sekolah, biasanya dilakukan dirumah, dan itu sudah pasti. Yasudah 

ini COIS ya, ini Cerdas yang satu, ada lagi yang mau menambahkan ? saya tadi 

Cuma mau mengungkapkan bagaimana kita harus menjadi role model, role model 

artinya ada pepatah, ‘guru kencing berdiri, murid kencing berlari’ iya ndak ? itu 

salah satu, bahwa kita jangan Cuma No Action, Talk Only, ya ? tapi harus apa ? 

apa ? Must Action, Talk Less, gitu, (31.25) banyak bertindak, sedikit berbuat, atau 

bapak ibu tanpa sadar itu dilihat setiap hari dengan murid, karena mereka lihat, 

yang dikatakan apa yang diperbuat apa.  

LS Ya kalau saya akan menambahkan, kami bapak-ibu guru SMP Kebon Dalem itu 

memang mengkondisikan Pak, bahwa untuk selalu belajar menanamkan kebijakan 

meskipun kami ini usianya sudah diatas 50 tahun tetapi kami menyadari bahwa 

kami masih terus belajar agar bisa mengembangkan diri kami, misalnya dengan 

mengikuti workshop, pelatihan atau kemudian belajar, karena dengan adanya 

COIS ini menurut kami membiasakan diri, sudah diberi kesempatan oleh yayasan 

untuk belajar, MT, sehingga kalau menurut pendapat saya sih, cerdas itu tidak 

hanya siswa, tetapi kamipun sebagai guru juga selalu mengasah belajar, sehingga 

bisa memberikan yang terbaik. 

M Iya, terimakasih, ini jawabannya tidak cukup cerdas saja, bisa juga menyinggung 

otentik, bisa juga menyinggung solider, atau iman, terus e saya spontan itu berpikir 

begini jadi setiap tempat itu sekolah dan setiap orang itu guru kehidupan, ya, 

setiap tempat, ya ? jadi bukan hanya ini sekolah formal, orang itu juga sekolah, 

bertemu teman itu juga sekolah, pasar itu juga sekolah, ketemu binatang itu ya 

sekolah, hujan-panas itu ya sekolah, dan setiap orang itu guru kehidupan kita, 

bagaimana anda menterjemahkannya ? monggo, ini bisa berhubungan dengan 

kecerdasan, bisa menyinggung solidaritas, bisa menyinggung iman, monggo..  

TR Ya karena memang dimana-mana kan belajar pak, ya kalau semua kita hadapi dari 

menit ke menit itu kita belajar dan belajar itu memang kadang bisa berhasil, 

kadang ada gagal, kesuksesan yang kita hadapi itu namanya belajar pak, tapi saat 

ini dimanapun dari mulai bangun tidur, kita itu kan belajar terus sampai nanti 

malem sebelum tidur pun, sebelum tidur itu kita merefleksikan, ‘mau ngopo yo ?’ 

seharian, misalnya ketemu orang lain, itu dimanapun ketemu dengan siapapun itu 

kita belajar disitu pak, jadi bagaimana kita menghadapi situasi apapun mungkin 

ketemu anjing bagimana kita belajar, mungkin ketemu watu bagaimana kita 

belajar teruss sampai malem, nah itu kita tidak sadari sebetulnya dan itu proses 

kedewasaan kita, jadi nek kita jalan kita sabar, nanti ketemu anak, kok anak ini 

terus yang mengalami masalah, kita juga bagaimana menghadapi anak ini (35.40) 

jadi belajar terus dan itu menambah kecerdasan kita sebetulnya, itu kalau menurut 
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saya, karena kita menghadapi seperti itu kan berarti anak itu harus sabar, nah hal-

hal seperti itu menjadi pengalaman bagi kita, bagaimana merupakan kecerdasan itu 

tadi, kita bagaimana belajar o solider dengan orang, seperti itu asline kok mesakke, 

saya harus bagaimana, nanti kalau saya bantu nanti orang’e pie opo misalnya nanti 

kalau orang itu sampai njagakke, itu kan belajar terus, dan setiap orang kan unik, 

jadi setiap orang itu berbeda, ada yang bener-bener (36.26) butuh ada yang 

mumpung, itu kan dari waktu ke waktu kita tahu, kita belajar terus,  

AY Seperti tadi kita juga mikir, ‘o seperti ini to ?’  

TR Kita belajar menyamakan ‘o gimana?’ kita juga sama aja, nggak harus Cuma di 

lokasi sekolah,  

M Terimakasih Bu Ayu menjelaskan bahwa sebagian besar anak kita itu keturunan 

chinese, begitu, nah itu backgroundnya anak-anak kita yang chinese itu kan 

berhubungan dengan orang lain itu kan mencari keuntungan, dasarnya seperti itu, 

nah sebagai guru, menghadapi anak-anak model seperti itu dari background, 

memang anak-anak keturunan chinese di dunia dia secara ekonomi lebih daripada, 

karena, ini bagaimana menterjemahkan seperti ini, karena di setiap sekolah, ngajar 

lho hampir disetiap sekolah, berarti kan berbagi ilmu, saya mengambil dari Bu 

Ayu bahwa sebagian murid-murid kita memang dari background seperti itu tentu 

kan cara mengajarnya, menterjemahkannya dengan ilmu yang kita dapat berbeda 

kalau semuanya di ndeso yang wong jowo, anda beruntung dari pihak, meski 

sudah sukses-sukses, mesti di ‘ling’ guru-guru yang punya meresap di mereka. O 

monggo. Cerito wae, tidak harus C nya 

MT Yang kalau pertanyaan pertama tadi saya sudah punya kunci jawabannya, ketika 

dimanapun kita lalu berat lalu ketemu dengan siapa, ‘orang itu sebagai guru’ itu 

muncul ketika kesadaran kita ini ada, atau kita merasakan tingkat kesadarannya 

cukup baik, sekarang ini saya belajar dengan bapak dan ibu, teman-teman, ini 

kesadaran, tetapi kalau pertanyaannya kemudian merubah ketika kita di mayoritas 

banyak anak cina kemudian mereka me-link, itu berbicara keuntungan atau apa ya, 

yang tadi bapak katakan, itu saya biasanya hanya menanamkan kepada mereka 

karena kalau begitu mereka akan berpikir ‘time is money’ dan waktu itu padahal 

uang, tetapi akan lebih baiknya, waktu itu adalah utang, kalau begitu mereka akan 

mata duiten, (39.55) sithik-sithik diukur materi, tetapi saya biasanya mengatakan 

jangan begitu, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak bisa 

hanya dinilai dari sebuah keuntungan atau materi, waktu itu adalah berkat, atau 

anugerah karena saya mengatakan kepada mereka, tipis sekali bedanya antara 

hidup dan yang satu mati, maka setiap kesempatan yang ada itu jangan lupa kalau 

ini adalah berkat dimana kamu boleh menikmati secara Cuma-Cuma ataupun 

gratis yang Tuhan berikan, kepada kamu, kenapa saya tanamkan seperti itu, yaitu 

satu, bahwa temanku itu bukan sainganku tetapi kerabat atau teman, bapak-ibu 

guru selain ibu guru juga merupakan pembelajar yang lain, makanya itu tipis 

sekali bedanya antara hidup dan mati, maka jangan lupa lho untuk berpikir soal 

mati, karena apa, kalau berpikir soal mati maka bisa waspada, tapi jika hanya 

berpikir hidup saja maka orang akan berpikir kesuksesan saja, mungkin dan 

mungkin teman-temanku menjadi sainganku, lalu ketika mereka begini, mereka 

‘oke deh pak’ jadi ndak selalu uthil dengan teman begitu,   

M Njih maturnuwun, sanesipun, monggo Bu Christine 

CH Kalau saya punya ini (41.51) apapun yang ada di depan kita, apapun yang ada 

dihidup kita adalah guru, belajar yang kadang tidak baik, makanya belajar itu 

adalah kehidupan itu sendiri, jadi ketika saya memahami sesuatu, jadi kalau kita 
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ingin memahami kehidupan ya memiliki rasa ingin tahu pasti, kita harus punya 

rasa ingin tahu dulu, sebetulnya sebutan belajar di sekolah sebagai tempat atau 

guru sebagai satu fisik itu adalah sebutan yang di kondisikan dengan figur tertentu, 

tapi sebetulnya kalau kita menyadari sebagai makhluk Tuhan ya belajarnya itu 

tanpa batas luar dan waktu juga, jadi kadang-kadang kalau saya mau lihat ya, 

sebagai yang disampaikan tadi, mungkin karakter pada agama tertentu, karakter 

suku tertentu, secara umum akan diterjemahkan sebagai penyampaian bapak tadi, 

tapi kadang-kadang kita juga perlu menyelami lebih jauh lagi, karena apa, kadang-

kadang apa yang kita lihat sepintas itu jauh berbeda dengan apa yang kita 

mendalami lebih dalam, saya kebetulan punya teman, e apa, hidup dengan etnis 

yang berbeda ya, dulu saya hanya punya, e pemikiran saya, sebagian besar 

pemikiran saya saat SMA, (43.34) saya itu punya teman 99,9 % itu adalah chinese, 

kenalan dengan teman itu pertama bukan namamu siapa, bukan asalmu daimana, 

tapi dia langsung tanya, ‘kamu Cina atau Jawa ?’ saya kaget juga waktu itu, kok 

pertanyaannya seperti itu, gitu lho,  ‘kamu Cina apa Jawa ?’ pertama kali saya 

masuk komunitas seperti itu, setelah saya bergaul 3 tahun, memang betul, bahwa 

mereka dituntut untuk begitu, mereka akan kerja keras untuk sesuatu materi dan 

karakter tertentu iya, saya mengatakan seperti itu, tapi saya juga ingin 

menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan itu kalau yang saya 

tangkap dalam pergaulan itu, orang Jawa menurut mereka itu nomer satu malas, 

tidak mau bekerja keras, kurang gigih, ya, terus yang kedua pandai berpura-pura, 

jadi kalau di depan itu baik tapi sebetulnya dihatinya tidak baik, saya menangkap 

seperti itu, maka ketika saya hadir kemudian saya ingin tahu apakah semua orang 

chinese seperti itu, dan saya juga mau mengatakan kepada mereka bahwa tidak 

semua orang Jawa itu seperti itu, nah itu, jadi, apa ya namanya, roda perputaran itu 

bisa dikatakan saya boleh belajar dari mereka yang baik, dan saya juga ingin 

memberikan kepada mereka yang tidak mereka lihat, jadi memang e tidak hanya 

interaksi orang, tidak hanya interaksi dengan alam yang besar seperti itu tidak 

tertarik dengan seseorang siapa dengan siapa, begitu melihat gerakan air, itu 

ternyata memberi pelajaran tertentu itu memberi cerminan bahwa orang yang 

seperti itu, saya itu ternyata bisa, saya beri contoh nonton film misalnya (45.29) 

kartun itu lho yang ulat, ulat itu ada to, lava lava, larva, itu saya suka juga, itu 

barang yang menjijikkan tapi mereka e punya kehidupan, punya nilai-nilai yang 

bisa kita ambil, kemudian saya dulu juga pernah, anak yang punya konsep, ayah 

saya kebetulan guru juga jadi kami itu hanya menilai baik dan buruk, jadi kalau 

dia minum minuman keras itu berarti perilakunya tidak baik, salah, setelah saya 

mengenal dia, saya menjadi tahu mengapa kok dia menjadi seorang peminum, dan 

ketika dia minum, dia bisa memberikan nasehat kepada kita, tapi ketika dia normal 

dia nggak bisa ngomong, nah kan berarti tidak selamanya yang nampaknya buruk 

itu sungguh-sungguh buruk, dan tidak selalu yang nampaknya baik itu sungguh-

sungguh baik, maka belajar lebih dalam itu perlu ya menurut saya, agar tidak bisa 

mengatakan sesuatu hanya apa yang dilihat, terimakasih,    

M Good,   

LS E karena kebetulan saya itu mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, jadi yang 

saya dampingi itu yang Jawa hanya 1 atau 2 siswa di dalam satu kelas, pada 

umumnya mata pelajaran-mata belajaran bahasa Jawa atau bahasa Indonesia 

adalah mata pelajaran yang tidak disukai, mereka akan lebih memilih matematika 

atau bahasa Inggris tetapi ada satu hal yang selalu saya tanamkan kepada siswa, 

bahwa kita itu belajar untuk kehidupan di masa yang akan datang, kemudian saya 
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kaitkan juga ketika mereka itu nanti kuliah mereka juga akan membuat skripsi, 

ketika nanti mereka bekerja mereka juga harus membuat surat lamaran pekerjaan 

ketika nanti mereka itu bekerja di masyarakat mereka harus tahu etika, maka 

ketika pembelajaran bahasa Jawa saya tidak banyak mengajarkan tentang menulis 

aksara Jawa atau bahasa-bahasa yang mati ya istilahnya sudah tidak digunakan 

tetapi disitu saya lebih banyak menanamkan pendidikan karakter yang berkaitan 

dengan etika dan tata krama, maaf e gini ya, realita yang kita hadapi bahwa anak-

anak sekarang ini dari tutur kata, dari apa kan berbeda ya pak ? dengan yang kita 

alami dulu, karena dirumah dulu kita mendapatkan pendidikan dari orangtua yang 

selalu mendampingi kita, sementara anak-anak ini kan orangtuanya sibuk bekerja, 

kadang-kadang jarang bertemu orangtua, ya kadang kata-katanya kasar, binatang 

dan sebagainya, justru disitulah saya masuk, ke pendidikan karakter tentang tata 

krama disitu, sehingga bermanfaat, karena saya sudah mengatakan andaikata nanti 

kamu menjadi seorang pedagang ketika menawarkan dagangannya kepada orang 

itu dengan tutur kata yang halus, itu akan menarik orang yang bisa membeli, 

karena dulu suami saya itu juga pernah ngelesi seorang insinyur yang berdagang 

batik Pekalongan sudah insinyur tapi dia masih membutuhkan les bahasa Jawa 

supaya bisa bertutur kata sehingga bisa menawarkan justru dari situ saya 

menjadikan pengalaman yang berharga sehingga anak-anak itu bisa berkomunikasi 

dan bertutur kata dengan halus dan ketika mereka bekerja.  

M Iya, saya tertarik tadi Bu Lusi mengatakan dari bahasa itu sebetulnya bukan 

sekedar tok ngajari bahasa, tapi ibu juga bisa masuk dalam kehidupan dia untuk 

orang lain, untuk bisnis, untuk komunikasi untuk bersosialisasi, bagus sekali 

mungkin tanpa sadar kita masuk ke COIS, masuk kesitu, dari cerita-cerita bapak-

bapak dan ibu-ibu, nah dari jawaban tadi kok saya muncul (50.25) saya mendapat 

pembelajaran hidup yang sungguh membuat orang sadar seperti yang Pak Matius 

bilang itu justru dalam konflik atau apa yang kita inginkan tidak terjadi, itu justru 

menjadi pembelajaran yang membuat seseorang menjadi sadar, jadi istilahnya 

sesuatu yang membuat orang tidak inginkan tetapi terjadi jadi kayak, ‘aduh pie 

ki?’ seperti yang disampaikan oleh Bu Lestari tadi kan, bukan karena learning by 

doing tetapi karena ini, monggo, silahkan dikomentari.. 

AG E njih Pak, tadi yang saya pahami yang tadi berkaitan dengan hal itu yaitu apa 

yang terjadi dari yang saya alami kita punya ........... (51.53) orang itu butuh, untuk 

tes untuk ulangan umum, tapi kadang kita sendiri juga biasanya ke Gereja pagi 

untuk visitasi, saya lihat ada beberapa 

M Njih sebagai guru agama sebetulnya pembentukan karakter bisa masuk kesana, 

betul pak ? mentransfer iman kita kepada anak-anak, kan tidak semua Katolik kan 

? jadi bagaimana bisa masuk dengan bukan istilahe nginjili, bukan, bukan harus 

jadi Katolik tapi paling tidak semangat hidupnya, kelakuannya, perilakunya itu 

mengikuti semangat Yesus, benar kan ? jadi sebagai guru agama harusnya, aku sek 

pie, itu yang masuk kemana-mana, kalau memang menterjemahkan pengalaman 

hidup itu yang kita olah yang kita cermati tanpa sadar itu yang kita ajari, ya ? betul 

nggak ? jadi, you are what you are thinking about, and you are what you are doing 

about, yang anda pikir yang anda buat kita sendiri nggak mengolah pengalaman 

hidup seperti yang Bu Lestari bilang ya angel, nanti kita Cuma jarkoni, iso ngajar 

ora iso ngelakoni, COIS itu kan sebetulnya semangat daripada pendiri-pendiri, 

suster-suster Penyelenggaraan Ilahi supaya semangatnya bisa didistribusikan dari 

1936 sampai sekarang, sampai eksis itu yang mau meracuni bukan hanya guru tapi 

kan juga murid-murid kan begitu, sehingga punya semangat ketaatan, kepedulian, 
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jadi kita itu lebih harus bahagia dan bangga, karena apa ? kita nggak perlu punya 

visi misi lagi, sudah dibuatkan visi misinya, iya nggak ? bahkan semangatnya 

nilai-nilainya juga diberi, kita tinggal mentransfer, jenengan bentuk dengan 

keunikan kita masing-masing, jadi disaat kita visi misinya suster-suster yayasan 

jatuh nilai-nilai COIS itu lebih dahsyat, jadi bukan karya pribadi, tapi karya 

bersama Yesus pun nggak mau berkarya sendiri di Gunung Horen, dengan 

muridnya 12 orang, 70 orang dan sekarang Yesus butuh yayasan PI dan Yayasan 

butuh anda sebagai guru, kan gitu to ? nah kan guru-guru meracuni anak-anak, jadi 

ini yang mau kita gali, tentunya guru-gurunya sudah ada nggak semangat-

semangat itu, makanya spontan tadi udah spontan aja, terbuka aja jadi apa seng tak 

omongke dewe, monggo mungkin kita nggak harus urutan C O I S, monggo anda 

punya pengalaman hidup apa.  

TR Njih, tadi karena saya ada kaitannya dengan BK jadi biasanya hubungannya 

dengan permasalahan-permasalahan siswa, untuk anak-anak yang kita panggil itu 

banyak anak-anak yang broken, kemudian ya dari broken itu kemudian muncul 

apa ya namanya sifatnya tukang peras, mungkin omongan-omongan yang kurang 

pas juga, jadi kami itu lihat ada kelompok barongsai pak, itu kan kelompok 

barongsai adalah anak-anak yang ‘bermasalah’ jadi ya itu tadi, lebih, lebih apa 

omongannya jorok, terus kurang disiplin, dari segi keluarga juga tidak 

mendukung, untuk kecerdasannya kelompok barongsai memang kurang jadi 

sikapnya itu agak, gimana ya pak, jadi yang kelompok barongsai kami kumpulkan, 

kemudian dalam situasi pas latihan itu kebersamaannya ternyata menjadi 

kelompok yang luar biasa ya karena mereka senasib, sama-sama punya pemikiran 

yang sama jadi punya kelompok yang solid, yaitu kelompok barongsai tetapi saya 

melihat banyak nilai plus disitu, mereka solidernya luar biasa, mereka juga 

bertanggung jawab untuk setiap tugas, jadi untuk tugas-tugasnya itu mereka betul-

betul menjadi anak yang, mungkin dari kecerdasaan memang kurang tetapi 

sikapnya menjadi lebih ya memang kalau 100% berubah itu memang tidak, tapi 

kami melihat ada perubahan jadi misalnya kami pernah dipanggil suster-suster itu 

anak-anak barongsai itu mereka bertanggung jawab dengan tugasnya mereka, 

misalnya bagi siapa yang mengurusi alat-alat, siapa yang mengurusi pakaian 

kemudian saya merasa bahwa apa ya, kok menyatu, terus rasanya itu kok ngenes, 

bukan ngenes dalam arti kok nganu, tapi kasian mereka itu, ternyata dikumpulkan 

menjadi satu, bisa pentas dengan baik kemudian juga hasilnya juga luar biasa, itu 

kan ada nilai plus disitu, luar biasa anak barongsai memang omongannya itu rusak, 

nilai nya juga jelek tapi punya nilai plus dan itu saya merasa apa ya, mereka 

bertanggung jawab begitu, jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya, ya 

memang ya kadang masing ngomong-ngomong, kalau tidak seperti itu, misalkan 

‘angkat’ kalau tidak kompak kan itu juga kan akan jatuh, tapi mereka bisa 

bekerjasama dengan baik dan ini bisa menjadi kelompok yang luar biasa, sekarang 

ada yang sudah di SMA pun masih, karena kami punya group jadi selalu 

mendukung disitu, jadi kadang ‘bu doake ya, besok aku mau tes’ misalnya seperti 

itu, itu bisa menjadi kelompok yang luar biasa dan sekarang adek-adeknya 

kemaren juga ada di kelompok Sambiroto kebetulan juga kok kelompok Barongsai 

hampir semuanya seperti itu, jadi anak-anaknya yang mohon maaf, bercerai, 

nilainya juga kurang, kebetulan juga kok ya pecicilan begitu, itu mereka kita 

salurkan dikelompok itu menjadi hasil yang luar biasa, karena kita mengatakan 

sekarang kalau mereka naik-naik itu kalau mereka tidak disiplin bener-bener tidak 

bisa, jadi kita mengetahui bagaimana anak-anak itu meskipun dalam situasi 
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keluarga tidak mendukung tetapi kita rangkul menjadi satu yang karya positif 

setidaknya beberapa kali kita pentas juga hasilnya luar biasa, tetapi kami tekankan 

disitu kan ada angpao disitu, jadi kami menekankan bahwa tidak boleh mengurusi 

angpao, jadi nanti disetorkan sudah ada yang mengurusi sendiri tetapi anak-anak 

tidak boleh mengurusi angpao jadi mereka hanya berprestasi tetapi tidak ada 

embel-embel, ‘o nanti kamu kan dapet uang’ tidak memperdulikan anak untuk 

mengurusi itu, ya seneng dapet berapa tapi nanti itu masuk di kas, untuk nanti apa, 

ya beli kalau apanya rusak, dan itu anak-anak juga ikhlas, tidak ada yang protes, 

jadi yang positif yang kita tau anak-anak seperti itu mereka punya sesuatu yang 

luar biasa. 

M Dari sharingnya Bu Lestari saya bisa tahu bahwa menjadi guru itu tidak sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan saya sendiri sebagai kulinya mahasiswa sampai 

sekarang itu 20% saya memberi pengetahuan tetapi 80% saya memberikan arts of 

life, seni hidup, lha ini salah satunya Bu Lestari mengajarkan seni kehidupan, 

ternyata anak yang bermasalahpun punya nilai positif bisa berprestasi, jadi kita itu 

mendidik bukan hanya supaya pinter, tetapi supaya hidupnya sukses, dan hidup 

yang sukses itu nilainya, bahkan banyak orang yang sukses itu bukan karena 

nilainya bagus, tetapi ada sisi lain antara lain tadi kepedulian digunakan, care 

dengan orang, harus bersyukur, macem-macem, ternyata kesuksesan itu mau 

membuat orang seperti ini, seperti ini, ‘ora iso’ kita mendidik manusia yang 

multidimensional, anak-anak itu multidimensional salah satunya kita, ada sisi 

spiritual emosi, ada sosial macem-macem, itu saya seneng, monggo yang lain, 

yang berkaitan dengan COIS,     

AS E ada 2 contoh, yang pertama yang di Surabaya itu ada BRT masyarakat itu naik 

BRT itu bukan menggunakan uang, tapi dengan menggunakan sampah, 

kelihatannya bagi saya, untuk menjadi orang cerdas dan peduli itu ada reward nya 

jadi e di, mungkin di BRT ada tempat sampah, itu nanti dimasukkan naik ndak 

perlu uang tetapi Cuma perlu mengumpulkan sampah di tempat-tempat itu, jadi 

untuk solider itu ada reward untuk orang-orang atau anak-anak, Semarang tanggal 

1 Januari ada e-tilang ditempat-tempat, artinya cerdas-cerdas tetapi jangan sampai 

kejar-kejaran di jalan raya, nanti tilang lewat STNK jadi ada 2 sisi yang membuat 

saya menarik, ada sisi reward dan satunya ada sisi punishment saya pernah ikut ya 

pas mau pulang ke Semarang, dari Jakarta, ada motor itu trek-trekan, malam hari, 

tapi kalau yang pelan itu ditabrak dari belakang, tidak di Semarang tapi disana itu 

lebih ngeri lagi, terpaksa dari Bekasi menuju Pasar Senen itu ternyata dia ndak 

tahu lebih tertib atau ndak, artinya yang sekarang di Bangjo-bangjo disini itu 

kendaraan di depan semuanya, itu menjadi semrawut saat itu, o itu menjadi 

Semarang saat itu, Semarang itu bukan tempat yang ada.. artinya dari cerdas itu 

juga butuh punishment juga, itu pengembangan sekarang ini, pengembangan 

karakter ada yang lain-lain istilahnya conscience, itu ada beberapa hal yang 

dikembangkan dengan cara-cara tertentu, itu lebih membumi lagi, tidak hanya 

slogan-slogan tetapi  membumi, anak-anak Kebon Dalem, seperti ini lho anak 

Waringin, artinya ciri khas yang terjadi seperti itu, di sekolah iya, tapi mungkin di 

tempat lain bisa dikembangkan lagi, pengembangan yang bersikap itu perlu 

integritas, bentuknya apa kita bisa, tapi itu belum. Terimakasih.  

LS Saya menanggapi Pak,  

M Njih,  

LS  Kaitannya dengan pelaksanaan COIS bahwa siswa SMP kita selama 14 tahun ini e 

tidak berjalan mulus begitu saja ya pak, memang ini pembentukan karakter perlu 
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pembiasaan-pembiasaan tetapi pembiasaan-pembiasaan ini tidak mudah, e dengan 

amat kepada siswa bahkan kepada pribadi guru itu sendiri, karena tidak semua bisa 

melaksanakannya dengan baik sesuai yang diharapkan, mungkin saya pun refleksi 

saya juga tidak bisa sempurna seperti yang diharapkan oleh pihak yayasan, karena 

saya mengamati bahwa evaluasi mengenai kegiatan COIS itu tidak, saya tidak, apa 

ya, tidak konsisten, sehingga perlu selalu di evaluasi jadi 14 tahun disini kita sudah 

melaksanakan COIS, e tapi untuk membuat refleksi, membuat nilai sesuai yang 

diharapkan itupun tidak mudah, maka penilaian karakter COIS itu bisa terkesan ... 

saya mengatakan yang sebenarnya karena memang kenyataannya seperti itu, 

(1.08.07) maka untuk ke depan, ada mungkin ada, istilahnya evaluasinya, misalnya 

kalau menafsirkan itu memang sulit ya pak, tetapi kalau di pikirkan penilaian sikap 

yang standar sehingga dapat dijadikan acuan dari TK-SD-SMP-SMA dan ini perlu 

dievaluasi, karena selama ini sulit gitu pak, membuat nilai berdasarkan COIS   

M Bapak-ibu ini belum pernah diberikan retret tentang COIS ?  

LS Belum 

M Kalau diberi retret tentang COIS paling tidak, ‘o ngene to maksudte?’  

 Mungkin begini pak, guru-guru yang muda saya sering ngobrol ada beberapa, 

‘ndak njenengan ngerti COIS ?’ ‘ndak’ guru-guru yang muda ya, satu semester 

datang, ketika saya tanya ndak tau tentang COIS, maka perlu dipikirkan juga 

bagaimana, seperti kalau di sekolah yang lain itu ada ke Marsudirinian, ada 

kepangudiluhuran, saya lihat itu di sekolah anak saya ada kepangudiluhuran dan 

kemarsudirinian, ada panduannya dan setiap saat itu masuk disitu, dan di sekolah 

kita ada yang mengadakan tetapi tidak jalan, nah saya mengatakan yang 

sebenarnya ini untuk kebaikan ya pak, ya maka saya katakan, sering itu saya 

miket’i mata pelajaran apa itu namanya, pelajaran D apa ? D itu, nah saya yang 

miketi, tidak ada pelajaran lalu saya berikan bahasa Indonesia dan sebagainya, jadi 

menurut saya, saya menyadari pendidikan karakter kita itu bagus sekali dan kami 

selalu mengatakan bahwa mungkin sebetulnya perlu ditingkatkan lagi untuk 

pelaksanaan ke depan agar lebih terarah begitu ya pak, sehingga nanti lulusan dari 

Yayasan Penyelenggaraan Ilahi SMA Kebon Dalem,  itu nanti bisa kita pikirkan, 

karena memang pembiasaan ini harus terus menerus dan kita itu konfliknya 

banyak sekali, dan tidak setiap saat kita bisa mendampingi, saya menyadari saya 

sebagai seorang guru itu juga tidak sempurna, padahal kita ingin menanamkan 

nilai keutamaan-keutamaan yang ada, dan ini perlu direvisi dan dievaluasi bahkan 

saya melihat kita perlu diundang bersama dan diskusi bersama.   

M Memang salah satu hal yang masih kurang disini adalah hubungan antara alumni 

dengan sekolah sangat lemah, bahkan nggak punya jaringan yang khas dan khusus 

dibandingkan dengan Loyola misalnya, sehingga disini menjadi kelemahan juga 

dan sekarang terungkap, karena penerapan COIS, dalam diri subyek guru-guru 

belum diberi kontinuitas, kalau sudah ada apa yang mau diajarkan apa yang 

diberikan itu sudah punya semangat COIS itu, nah itu kalau guru-guru muda 

belum ada akhirnya nanti anak-anak juga ya, ‘pokok’e aku sekolah di PI, tapi ya 

rampung ya rampung nggak punya keterikatan batin, nggak peduli aku seng 

penting aku sekolah neng kono, dan ini masukan yang sangat bagus dari Bu Lusia, 

bahwa memang kelemahan, salah satu kelemahan ini adalah alumni kita nggak 

punya network dan alumni, seandainya ada, dari 100% ya sedikit sekali, nah 

sebelum itu kita sejak didirikan dari apa, wah beda, mau buat khusus ini program 

guru-guru di didik semangat COIS, disetiap berapa tahun sehingga bisa transfer ke 

anak semangat COIS ini bahkan hingga anak-anak dewasa, berkeluarga, walaupun 



83 
 

KET PERCAKAPAN 

nanti ini nilai-nilai dasar dari Yayasan Suster-Suster PI, terimakasih masukannya 

Bu Lusia, justru ini bagus, monggo.   

AG Terimakasih, kalau untuk siswa, kami sebagai pengajar YPII memang buku kami 

memang belum, masih dalam proses...  

M  Ilmu komunikasi itu bisa sukses kalau kita menguasai komunikasi, 99% orang 

berhasil karena komunikasi, saya itu kalau mengajar, 10 orang saya bisikin, tekan 

kene bedo, lho, padahal sama, guru ne satu, penangkapane yo bedo-bedo kok, itu 

teori komunikasi lho, belum tentu yang disampaikan bisa diterjemahkan, makanya 

itu perlu kontinuitas, di elingke meneh, dielingke meneh, memang sekolah biasa, 

sekolah Loyola, tapi semangatnya gimana itu mereka kok bisa punya jaringan di 

Amerika, terus lulusan Loyola ke Amerika mesti disambut, dikasih ini, dikasih itu, 

bisa sampai seperti itu, kalau disini bisa juga, hebat itu, iya kan ? memang sudah 

disampaikan lama-lama saya bisikin tekan kene wes berubah-rubah, saya buat itu 

dikelas, sebagai permainan, sama, tetapi masukan itu juga bagus dari Bu Lusia, 

ada yang lain ? monggo  

MT Kalau saya boleh menambahkan, kalau 2004 sampai 2018 adalah waktu yang 

pendek menurut saya, saya bekerja disini sudah 86 sudah 32 tahun, artinya kalau 

berharap sampai segitu ya belum, seperti seorang yang ngetrem mobil, yang baik 1 

minggu, setelah itu lupa lagi, kan itu perlu, maka kita tidak boleh putus asa, dan 

tidak boleh merasa gagal, tidak, saya selalu dalam hidup mengatakan, ‘bapak 

bekerja berapa tahun ?’ ‘baru 32 tahun’ ‘lho bapak kok mengatakan baru ?’ iya 

karena menurut saya belajar terus, untuk menyemangati apa yang saya lakukan, 

maka ketika 14 tahun, ya itu terlalu susah, maka saya katakan janganlah kita 

pesimis, janganlah kita mudah putus asa, seperti apa yang dikatakan orang yang 

bijak, kalau sedikit-sedikit-sedikit lama-lama nanti tamatnya nanti baru kita akan 

memetik, itu nanti kalau kita sudah 35 tahun pertama pernikahan, ayah dan ibu 

kita itu pasti akan kalau baru berapa tahun pasti sering cekcok, kalau sudah 35 

tahun itu sudah ndak cekcok, ‘ayo kita pergi’ ‘nanti dulu’, ‘ayo kita pergi’ ‘ayo’ 

berjalannya waktu begitu, jangan pesimis, jangan merasa bagaimana, tetapi kita 

harus maju, terimakasih.  

LS Begini pak maksud saya itu 14 tahun itu awalnya terbentuknya COIS disini, 

mungkin akan lebih baik kalau kita lengkapi yang sudah kita laksanakan kita 

sempurnakan dengan evaluasi tadi lho pak, yang saya harapkan, ketika kita 

berikan nilai tidak hanya nilai dengkulan, seperti yang kita lakukan, misalnya kan 

disitu banyak yang kita lakukan, ada nilai kemandirian, ada nilai kerjasama dan 

sebagainya, itu kan selama ini ya gimana ya, sulit ya, sulit diukur, dan e apa ya, 

yang sering kita lakukan itu, hanya untuk melengkapi nilai raport begitu ya, 

sebetulnya niat kita ini baik kan, tapi tidak asal menilai, dan terukur, tidak 

kemudian, ini lho yang menjadi ciri khas kita, yang saya harapkan seperti itu, tapi 

kalau tidak ini kan tidak kita evaluasi tidak ada gunanya,   

M Kata Bu Lestari tadi kalau saya terjemahkan, nilainya itu nilai cinta kasih jangan 

nilai angka kalau nilai angka ya.. 

TR Kalau saya melihat itu tidak bisa pakai ukuran pasti itu tidak bisa, karena karakter, 

otomatis kita lihat aja kalau misalnya kan kita banyak temen-temen, misalnya 

melihat bocah iki kok ngono omongane rusak, rusak, tapi kan kita dalam proses, 

kita melihat, ‘o bocah iki kok bedo’ lha kan kita sudah bisa melihat itu, tidak perlu 

misalnya harus ada ini, menurut saya lho pak, karena ini masalah sikap, sedangkan 

kalau masalah raport saja nilai C itu tidak boleh untuk sikap, jadi harus B, lha 

sekarang bagaimana kita mendampingi anak menjadi sempurna, karena itu kan 
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hubungannya dengan hati ya, mungkin saja sadarnya itu SMA, atau mungkin 

setelah lulus, ‘o bu, aku gini to bu, dimarahin bu Tari itu disini’ makasih ya bu, 

aku jadi kayak gini, ‘tapi kamu sekarang jadi marah to sama Bu Tari ?’ dan itu kan 

merupakan proses pak, tidak bisa seperti itu, mungkin matematika boleh lah, tapi 

masalah sikap itu kok saya tidak nganu ya, mungkin Bu Lusia mengatakan itu, 

tetapi kita melihat itu, saya yakin tidak akan kekurangan, pokoke B kabeh, kan 

tidak seperti itu, kita kan ada proses tidak hanya guru kelas, tapi guru secara 

pribadi itu kan mendampingi anak-anak, seperti itu jadi kalau menilai orang itu 

saya melihatnya guru-guru Kebon Dalem itu luar biasa semua,  

M Amin, saya teringat, kalau di Kitab Suci itu menabur benih ya, benihnya sama, 

tetapi yang sampai tumbuhnya mulai SMP, SMA mungkin sudah nikah pun baru 

tumbuh, baru eling istilahnya, baru mencelik, plek, gitu kan, anda itu penabur 

benih lho, ‘lho kok ora berubah-rubah ?’ ya ndak pasti, COIS itu kan intinya 

disitu, bukan semangat bukan untuk menilai hitam-putih tetapi semangat dari hati, 

ini Penyelenggaraan Ilahi bekerjasama dengan Suster-Suster lalu melalui guru-

guru lalu dalam proses, iya ndak ? jadi memang ndak hitam putih, anak’e tak kek i 

iki, waduh ora tego  

LS Nah justru kesulitan-kesulitannya disitu Pak, ketika kita dihadapkan oleh badan 

kurikulum untuk memberikan nilai COIS, ya itu notabene kan angka to Pak? 

Misalnya nilai 7, 8, 9, lha kita milih, dijumlah jadi satu, masih inget to pak ? 

M Masih 

LS Lha seperti itu lho pak, itu kan dilematis, mau memberikan nilai jelek, nggak 

mungkin lah wong nggak ada perbaikan, lha ada peningkatan, nah maka justru itu  

yang ingin saya tinjau, nah andaikata tidak usah ada nilai malah lebih enak lagi, 

lha ndak usah mikir to Pak, ndak usah berpikir anak ini mau saya beri nilai berapa, 

tetapi kan harus memberikan nilai, kan nilai harus sesuai kepribadian anak itu, nah 

itu kan yang memberatkan kita andaikata ndak usah memberikan nilai malah ndak 

masalah, (1.21.00) karena itu karakter iya kan ? nanti kita melihatnya berapa tahun 

kedepan, tapi kan kita dituntut untuk memberikan nilai, kita harus memberikan 

yang terbaik kan, ndak mungkin kita beri nilai dengkulan, lah itu lho yang menjadi 

kendala, yang menjadi keprihatinan kita seperti itu 

M Itu salah satu kenapa anak saya itu, guru-guru meminta anak saya raport nya harus 

diterjemahkan, ya karena nilainya diluar negeri nggak ada angka, diluar negeri 

semuanya sikap, dan sikap itu bisa berubah-bisa berubah, very good, good, 

average, ‘loh iki pie ? excellent iki pie ?’ kok dikongkon nerjemahke, diluar negeri 

nggak ada yang nggak naik kelas, semuanya naik kelas, semua naik kelas, karena 

apa, karena mereka melihat subyek anak sebagai pribadi, anak nggak bisa, orang 

tu dinilai A, B, C, ok, dia punya hati, paling seng dihafal ki seng guoblok, seng 

paling pinter, seng ayu, seng uelek, bener nggak ? tapi seng paling eling kita itu 

justru seng paling njelehi kadang-kadang, saya juga pernah jadi guru, sampai 

sekarang juga masih jadi guru, hidup itu fleksibel, kalau Tuhan menilai kita, 

doanya berubah terus kok tiap hari kok, ‘kowe ki njaluk opo sih seng bener ?’ 

sama, kita ini masih tumbuh apalagi seperti yang dikatakan Bu Lestari tadi, dia 

berasal dari keluarga-keluarga broken, dia memikul hidup lebih dari usianya, 

masih SMP tapi dia sudah memikul 50 tahun, 60 tahun usia bapak-ibunya, 

masalah-masalah mereka, kasihan itu, apa masih mau dibebani lagi ? jadi (1.25.00) 

COIS itu perlu juga, bapak ibu bagaimana Tuhan mengasihi anda, mengasihi anak-

anak, ini menjadi tanpa sadar ini menjadi refleksi iman lho, karena sebagaimana 

anda diterima oleh Tuhan, bagaimana anda diterima oleh keluarga misalnya, ini 
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semangat COIS ini nilai-nilainya luar biasa, ini semangat Injil yang diterjemahkan 

dalam hidup yang nyata, makane rak perlu wedi, ngomong wae, orak popo, 

monggo ada lagi, ini sampai jam berapa ? jam 10 aja ya ? jangan karena saya jam 

10.15 ngajar, di Udinus, tapi nggakpapa lah 15 menit bisa ngebut, 10 kurang 10 

lah, monggo  

CH Kalau saya mungkin hanya apa ya menyampaikan kalau ini ada hubungannya 

sama COIS atau nggak, yang jelas kalau saya menyadari bahwa kalau untuk 

menanamkan nilai-nilai ini ya semua sekolah punya cara untuk meningkatkan ini, 

tapi generasi angkatan dibawah saya itu, anak-anak sekarang yang di SMP adalah 

anak-anak mereka yang dibawah saya, itu rata-rata mereka kan punya pendidikan, 

punya pemikiran kalau saya dulu mengalami kesulitan, saya nggak mau anak saya 

mengalami kesulitan dalam arti kesulitan itu diperumit oleh berbagai hal misalnya, 

sehingga mereka selalu memberi berbagai kemudahan dan akhirnya pendidikan 

menjadi berdiri di tengah badai lha ketika kita menjadi seperti itu, kadang-kadang 

kita itu merasa menjadi berjuang sendirian, saya merasa perlu juga edukasi 

orangtua tentang ini, sehingga yang mereka mau menerima sebuah proses 

pendidikan itu bukan sebagai punishment bukan sebagai proses untuk menyulitkan 

mereka tetapi proses untuk membelajarkan tentang nilai, sesuatu karakter yang 

perlu dipaksakan, sebetulnya mereka tahu kan tentang dunia luar, misalkan di 

Jepang seperti ini disana seperti ini, tetapi ketika dibenturkan saya baca di medsos, 

lalu mereka ‘lha itu kan di Jepang’, itu kan disana, jadi nggak bisa, padahal itu kan 

saya rasa bukan terbatas pada suatu wilayah tertentu, wilayah itu adalah umum 

yang harus dimiliki dimanapun, lha ini apakah mungkin ada upaya atau apa ya, 

supaya generasi ini tidak terputus, misalnya orang-orang sepuh, misalnya generasi 

tua di tempat kita, maaf, o ini masih ada, misalnya sekolah kamu memang harus 

disiplin, jadi misalnya kita didisiplinkan oleh sekolah, orangtua kita... ya betul itu 

tindakan yang diambil sekolah, tapi misalkan kalau sekolah tidak, ketika sekolah 

mempertemukan orangtua dengan anak, harapannya itu bisa sinkron, ini nggak, 

konflik nggak mau terima, itu kan kasus-kasus yang terjadi, jadi mental oleh 

kadang-kadang orangtua juga, itu bagaimana bisa mungkin terpikir ya mungkin 

sekolah-sekolah lain belum ada kepikiran itu ya dibawa alumni oleh angkatan tua 

itu mereka otomatis akan juga mengantarkan anak-anaknya ke almamater yang 

sama supaya kaya saya gitu ya, sementara kita menyadari tadi alumni kita belum 

kuat begitu ya, kita menyekolahkan anak disini nggak ada, saya menyekolahkan 

anak saya disini juga nggak ada, akhirnya, aku saiki udah pernah disitu, jadi 

bagaimana ya menyatukan yang terputus disini, sepertinya kan terputus karena 

saya tahu, saya sekitar kelahiran tahun 85 sampai sekarang itu menjadi terbaik, 

pendidikan karakternya kita nggak tahu ya seperti apa mereka dulu, karena kita 

menyadari pendidikan karakter itu sudah mulai berkurang dengan anak-anak kita,  

M Terimakasih masukannya, saya beberapa kali memberikan retret untuk guru-guru 

(1.29.00)  dan dibantu Suster-Suster PI, eh OP, guru-gurunya berapa generasi, tapi 

temanya itu semangat-semangat Suster-Suster OP, lalu setelah guru-guru 

bagaimana mereka tercerahkan, ... (1.30.13) sekarang jujur saja, apakah guru-guru 

pernah pertemuan orangtua lalu memberikan pembekalan untuk mereka ? supaya 

sinkron tadi, bahwa di sekolah itu buat gini itu bukan karena anakku, tapi memang 

menjadi sulit memang kalau orangtua itu protes, sama ketika saya memberi retret 

SMA Karangturi, kelas 12, 1 anak tu bawa HP tu bisa 3 bisa 4, guru-gurunya saya 

bilang, ‘wah pie iki ? wah iki ora iso’ saya bilang, ‘kalau anda meminta saya untuk 

memberi retret aturan saya harus ikut saya, kalau ndak saya pulang’, ‘lha oke, 
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silahkan semua HP dikumpulkan barangsiapa ada, saya ambil bukan saya tahan, 

saya ambil’, mereka takut, semua dikumpulkan, dan jadi itu, karena orientasi 

Karangturi ke luar negeri, ke luar negeri semua, bebas, begitu retret kayak gini, 

saya nggak mau, wah saya nggak mau, ini apa-apaan, sama ketika dosen-dosen 

saya rapat di depan, saya lihatnya rapat Profesor semua, saya protes, dekan semua, 

‘ini dosen macam apa kayak kamu ?’ saya malu dengan profesi, anda ngomong, 

apa bedanya kelakuanmu dengan mahasiswa sekarang hp semua, mereka jadi 

nggak bisa menempatkan diri, HP membuat orang menjadi tidak gentle, minta 

maaf kok tinggal, ‘maaf Pak Suryadi saya tadi begini, begini, mbok ketemu Pak 

Suryadi’ sarana memang banyak, tapi yang jadi obyeknya itu kita nggak boleh 

kalah, semangat COIS ini sebenernya dari hati ke hati, semangat sungguh-sungguh 

kita punya kerajaan Allah di sekolah ini, yang tadi kan orangtua kan kerajaan 

dunia itu, macem-macem itu, sehingga disini mau dibuat baik dikorek, gini, 32 

tahun ngajar, ya itu memang proses belajar, ‘pie?’ tetep mencari, mencari model, 

mencari cara, saya tu kadang rindu, ketemu orang tua-tua itu saya rindu, ‘mbok 

aku kon ngomong’ ben tak racuni, sama sekolah di Tri Tunggal anak saya, terus 

coba orang tua dikumpulin semua, gini semua, saya di belakang itu saya malu, dan 

saya ngomong, ‘maaf Bu, ibu pemberi yang bagus sekali, tapi sayang pesertane 

mental’e mental krupuk’, saya bilang gitu, ‘kenapa ?’ ‘semua ibu-ibu pada main 

HP semua’ ini, ini apa-apaan tubuhnya disitu, tapi pikiran, hatinya dimana-mana, 

saya sangat tidak suka, saya diminta memberi soft skill di Jogja itu sama juga, di 

STIKES Wirahusada, Rektornya ngomong, dosen semuanya gini, saya ngomong, 

‘anda nggak bermutu semua’ saya ngomong, saya tamu tapi saya ngomong, 

kenyataannya kenapa ? ini menjadi meracuni dari benda kecil, bahkan nyawanya 

sendiri jadi tidak penting, coba naik motor nabrak, ‘braaaak’, ‘rasakke’ ini saya 

ngomong aja gini, antara saya pengajar, saya tahu guru-guru baik, tapi ada benda 

kecil ini, nah dengerin aja nggak, coba, nah rak ngerungokke, saya mengatakan 

dosen-dosen anda tu kurang ajar, ‘kenapa?’ diundang, entuk duit, biasanya kan 

dapet duit, dapet makan, tapi anda kurang ajar, tubuh anda disini tapi pikiran anda 

dimana-mana, kenapa ? saya tahu kok, the .... (1.34) siapa anda itu sesungguhnya 

apa yang ada di pikiran anda, kalau anda sendiri nggak tahu anda lagi rapat dosen 

tapi anda begini, gaji anda begitu, kalau anda mau protes silahkan, sudah keluar 

rapat habis, Profesor saya sampe begini, ‘maturnuwun Pak Budi dielingke’ iya 

Profesor, tapi saya, bayangke, ndak ini saya cuman mau bilang jangan sampai kita 

juga diracuni, HP ora peduli sopo seng arep telfon, anda juga sama, jangan 

menghadapi anak-anak kayak begini, kalau perlu anak datang, ‘o iya, sebentar’ 

nah, nge-uwongke, itu COIS lho, bagian dari COIS lho, peduli, kadang kita lali, ‘ o 

iya, nanti ya’ hayo, bener nggak ? hayoo, jadi tanpa sadar, mengalahkan 

semuanya, bahkan mengalahkan istri-suami, anak-anak, lho saya lihat, bapak-

bapak naik motor, ‘byuh, byuh nabrak’ naik motor, nabrak, saya mandeg, ‘sakit 

pak ?’ ‘iya’ ‘sukuur’ lho tenan iki, sampai nyawane dewe ora digatekke, halo, 

halo halo kan iso mandeg, nyetir nelfon, yawis dimatiin dulu, kan tahu dari siapa, 

nah ini, saya mulai, mengevaluasi kita disini melalui HP saja, ini teknologi tapi 

mulai wong kere sampai Presiden dianggap penting, kalau orang yang kurang 

dipedulikan, akan lebih lekat lagi, tapi kalau kita bisa kasih, ini sambil, tapi kalau 

kita orangnya egois, keluarga-keluarga yang, pelarian, masih ada tambahan lagi ? 

monggo, masih berapa menit lagi to ?  

Semua Habis pak 

M Suster mau memberi sesuatu ? monggo-monggo Suster 5 menit Suster, tadi jadi 
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pengamat sekarag diminta untuk berbicara, monggo nggakpapa,  

Sr Terimakasih Pak, kalau kita berbicara tentang COIS itu memang ada di dalam diri, 

karena itu di dalam diri memang agak sulit, tapi kita bisa melihat tutur kata dan 

perbuatan dari COIS ini memang tercermin di dalam kita, di dalam diri kita, 

konsistensi antara perkataan dan perbuatan, itu yang mestinya menjadi kesadaran 

di dalam diri, itu proses, butuh waktu, yang kita alami saya kita cerminan hati kita, 

meskipun situasinya ramai, tapi kalau hati kita tenang kita bisa menangkap yang 

ada..., kita bisa memilih, memilah yang hatinya baik, hal ini bisa kita lihat melalui 

refleksi, refleksi tidak harus 1 jam, 5 menit, 10 menit apa yang kita alami tadi 

sudah sangat ..., maka kalau kita senang ..... (1.39.00) kemudian kita itu 

menyiapkan dengan baik kalau kita .... setiap perbuatan akan menjadi baik, tapi 

Susternya aja masih terus berjuang, masih terus mencari dan mencari spiritualitas, 

yang dikembangkan dalam COIS ini, itu sedikit pak  

M Baik, ada dua kata In Cluigustum, 1 dalam berbagai semangat, pakai 1 yaa, dari 

Yesus, ke Injil lalu melalui Suster-Suster PI, kita itu ndak yang 1 terus jadi kuda 

semua, ndak, ya ? sekarang saya bantu bertanya, kalau kita di kebun binatang kita 

harus jadi jadi apa supaya tidak diserang salah satu binatang itu ? hayoo, 

menjawab, kita masuk ke kebun binatang, diuculi kabeh, pie carane supaya awake 

dewe ndak diserang ? kok diem  

CH Jadi diri sendiri pak, kan juga ada pembatasnya  

M Loh, jadi diri sendiri ? dipangan paling dhisik. Kita harus jadi pawang,  

Semua Oo 

M Yo pawang singa, pawang ulo, pawang gajah, guru-guru ini harus belajar jadi 

pawang, karena kan sifat binatang nya macem-macem, ndak, ini kita bayangkan 

seperti binatang, bener nggak ?  

Semua Iya 

M Karena pepatah lain juga ada sapientiae starts in med... kebijaksanaan itu berdiri 

ditengah sebagai guru kadang kita juga mengalami seperti Bu Lusia, ‘waduh 

bocah e ngene kok kudu dinilai?’ tapi bukan hanya bijak sana, tapi bijak sini dan 

bijak situ, ya ? oke, monggo 

Sr Pertanyaan nomer 9, saya kurang jelas  

TR Di refleksi harian, 

Sr Untuk guru ada ? 

M Guru-guru ndak punya refleksi harian ? kalau guru lebih mudah, kalau anak kan 

banyak sekali ya,  

AS Dulu yang membuatkan panduannya 

TR Ndak dulu kan kalau guru-guru diberi satu-satu to Pak tetapi tidak  

LS Dulu itu Suster Dewi diberi satu-satu, tapi tidak pernah  

TR Dulu disuruh merefleksikan setiap jam 12, itu kan harian tapi guru bingung 

LS Saya ndak dikasih, samsoyo  

M Jadi kan evaluasi COIS ini kan memang lewat guru dulu, kalau gurunya seperti 

Suster, kalau sudah punya semangat itu kan, oke ada lagi ? saya memang tidak 

mengikuti itu, karena anda sudah mempelajari to ? nanti keluarnya dari sini semua  

LS Pak ini nomer 10, apa yang menjadi .. saran, berarti kan sudah to ? 

M Saran itu masukkan untuk kedepannya bagaimana, jadi Bu Lusi tadi sudah 

mengatakan tentang evaluasi, tentang apa, itu saran,   

Sr Silahkan mungkin masih ada lagi ?  

M Saran atau masukan bagi Yayasan, itu kan lebih baik supaya pengajarnya  
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AS Saya mau tadi kan ada Kepangudiluhuran, di Marsudi ada Kemarsudirinian, nah di 

MM apa, nah tempat kita itu kok istilahnya sulit sekali, dulu kan apa, DPI itu apa ? 

kurang membumi Suster, apa itu 

Sr Buku panduan ya 

AS Judulnya, namanya kan DPI ya ? Dini.. 

Sr O itu diingriskan,  

M Mungkin bahasanya bahasa sederhana saja, isinya praktis ? 

Semua  Iya  

LS Di dalamnya ada panduannya 

M Panduan umumlah, ada nilai-nilainya  

LS Paling tidak guru baru ya sudah membaca,  

M Masuk langsung  

LS Iya, selama ini kan tidak pak, jadi kalau ditanya itu tidak tahu, ‘tahu apa itu COIS 

?’ ‘ndak bu, ndak tahu’ 

M Pokoknya setiap rekruitment guru langsung dikasih-kasih  

CH Tapi dulu itu ada kok Suster yang guru yang 5 tahun kebawah itu ada, atau 

mungkin karena jangka waktunya itu terlalu kepanjangan    

LS Mungkin setiap tahun, di awal tahun pelajaran,  

M Yang bagus justru yang senior-senior juga memberi tahu kepada guru muda, jadi 

respek juga kepada yang senior, tapi juga yang sudah mendalami seperti Pak 

Matius sehingga guru-guru muda itu nggak neko-neko Pak 

LS Kalau Susternya itu ? 

M Ya Susternya bisa, nggak, tapi kalau Susternya nggak terlibat di sekolah kan susah 

masuk, tapi kalau seniornya yang ngasih  

LS Sebetulnya saya itu pernah membaca indikator COIS itu ada panduannya, terus 

nanti diterjemahkan ke bahasa mereka, nah mungkin yang belum di aspek 

M Ini aja disuruh duduk begini saja, njenengan kaget ?  

Semua Iya  

M Lha wong njenengan kaget, aku yo kaget, arep ujian iki, justru surprise bagi 

semuanya, maturnuwun saya sudah dibantu, Pak Matius, Bu Christine, Bu Ayu, 

Bu Lestari, Bu Lusia, Pak Agus Haryono, nama saya sudah tahu kan ?  

Semua Pak Budi 

M Njih maturnuwun sanget 

Sr Bapak ibu, guru-guru saya ingin mengucapkan terimakasih banyak untuk 

kesediaan waktunya, nanti kalau mau minta tolong dilengkapi bisa, misalnya 

jawaban yang belum lengkap, begitu, terimakasih banyak disana sudah disiapkan 

snack.  

M Ditutup doa ndak ? 

Sr Iya, Pak Budi 

M Doa...  
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VERBATIM FGD SMA Kebon Dalem 

Tanggal 18 Desember 2018 

 

M: Moderator    

LT: Bu Letty   ER: Pak Erik 

YO: Pak Yohanes  RS: Bu Rosa  

VE: Bu Vera    
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M Bu Vera yang mana? Pak Yohanes? Siapa? 

LT Letty 

M Lalu bapak, Pak Erik sudah berapa lama mengajar? 

ER Bekerja disini? Ya dari eee dari guru tidak tetap sampai sekarang sudah 12 tahun 

M 12. bu letty? 

LT Sama 

M 12? 

LT Iya kita masuknya sama 

M mmm. pak Yohanes? Pasti sudah 20 tahunan ya? 

YO 94 

M Piro jadi? 

YO Kurang lebih 2.. 

M 24 tahun? Wah dua kali lipat ya? Hmmm bu vera? 

VE 3 

M 

3 tahun? Baru? Kenapa saya tanya seperti itu? Waktu itu kan... ada waktu yang 

begitu saja terbuang. Waktu itu kan … dilalui oleh banyak orang dengan berbagai 

macam cara ya.. ada orang melalui waktu lewat begitu saja, ada yang punya 

makna, ada waktu yang panjang jadi pengalaman hidup maka ada pepatah 

experience is the best life teacher. Ada yang waktu nganggur, ada yang macam-

macam waktu saya menulis begini, waktu bagaikan jendela besar dimana banyak 

sekali hal yang datang dan pergi baik kejahatan maupun kebaikan, kesuksesan 

maupun kegagalan dan sebagainya tapi sayang sekali banyak manusia 

membiarkan jendela waktu tidak berfungsi dengan baik. Penggunaan yang 

membuang waktu begitu saja, pekerja yang mengeluh kelebihan waktu, pimpinan 

yang tidak membuat banyak hal, pengusaha yang menutup diri. Nah sekarang bagi 

para guru yang disini, jendela waktu kita sering banyak kosong, sering menjadi 

jendela kebancian dan dendam, ya, pepatah Irlandia pernah berkata, “ambilah 

waktu untuk berpikir sehingga menjadi kekuatan, ambilah waktu untuk iman agar 

menjadi rahasia masa muda, ambilah waktu untuk membaca agar menjadi sumber 

kebijaksanaan, ambilah waktu untuk mencintai dan dicintai agar terjadi 

kedamaian, ambilah waktu untuk bersahabat karena akan menjadi jalan untuk 

kebahagiaan, untuk tertawa agar menjadi music yang mendebarkan jiwa, waktu 

untuk memberi sehingga hari-hari menjadi singkat untuk egoisme, waktu untuk 

bekerja menjadi nilai keberhasilan, dan setiap orang memiliki waktu2 yang 

berbeda. Sadar atau tidak kita menukar waktu-waktu kita dengan sesuatu yang kita 

lakukan atau yang tidak kita lakukan. Dan ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan 
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waktu yang tersedia, satu, kita menggunakannya, dua, kita menyia-nyiakannya 

dan yang ketiga kita menginvestasikan waktu. Dalam efesus 5 :16 mengatakan 

pakailah waktumu dengan baik, karena hari-hari ini sudah dekat. Bapak ibu yang 

saya kasihi, kita semua sudah menjadi malaikat bagi murid-murid kita. Yah 

malaikat yang sudah lama maupun malaikat yang masih baru, tanpa kita sadari 

bahwa murid-murid kita itu cepat menangkap siapa diri kita bukan hanya dengan 

apa yang kita katakana tapi juga dengan apa yang kita perbuat. Jadi murid-murid 

kita itu bukan hanya belajar dari kita tapi juga mencuri sesuatu dari kita, 

sebagaimana kita juga belajar dari murid-murid kita dan mencuri sesuatu dari 

mereka. Yah, maka pengalaman bapak ibu tahun demi tahun sanggat berpengaruh 

terhadap kualitas maupun kwantitas yang mampu kita berikan. Bapak ibu sudah 

tau dengan bekerja di yayasan ini, ya Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia 

punya visi dan misi tau gak visi dan misinya apa? Spontan aja gak usah sama. Ibu 

sinten?  

RS Ibu rosa 

M Bu Rosa, sampun pinten taon nyambut damel wonten mriki? 

S Ee saya masuk sejak tahun 89 

M Jadi?  

S Sekitar 30 tahun 

M 
30 tahun? Wahh jadi SD, SMP ada yang 30 tahun yak spontan visinya yayasan 

penyelenggaraan ilahi itu. Monggo pak yohanes 

YO 
Sebagai lembaga pendidikan yang mendidik peserta didik memiliki karakter COIS 

sehingga peserta didik mampu mempunyai dan menjadi pelaku  

M Gak usah nyontek lah ha? Apa pak erik monggo 

ER Ya sudah tidak sama persis tetapi 

M Ora popo 

ER 
Sebagai lembaga pendidikan yang mendidik peserta didik berdasarkan karakter 

COIS itu visinya 

M Misinya? Monggo 

ER Ya salah satunya apa memiliki wawasan internasional 

M Aaaa ibu? 

RS Ehem, paslah, 

M 
Hah? Pas? Kalo kita tau boso misi paling tidak nilai-nilainya. Nilai-nilainya kan 

COIS. Tapi COISnya itu diambil dari visi misinya itu yak an? Bu vera? 

VE Emm hehehe 

M Isone ngguyu 

VE Menggembangkan siswa sama dengan nilai COIS 

M 

Nilai COIS untuk nilai? Em.. jadi dari tadi yang disampaikan pak Yohanes ya itu 

nanti turunnya ke nilai-nilai yang COIS itu tadi, dari visinya dan misinya itu ada. 

Ibu Rosa? 

VE Mengembangkan nilai hidup sesuai dnegan ciri khas visi 

M Pendidik? 

VE Ya, pendidik dan peserta didik 

LT Pendidik yang mengikut perkembangan jaman 

M 

Pendidikan yang mengikuti perkembangan jaman, ya itu nomor 1, nah yang 

nomor 2, adalah dari nilai-nilai COIS apa yang bapak ibu miliki. C O I S itu yang 

menjadi kelebihan anda dan kelebihan itu yang mau diteruskan ke anak didik atau 
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bahas mungkin kelebihan dan kekurangan anda monggo bebas. Kelebihan lah nek 

wedi kekurangan. 

LT 
Saya baik kelebihan dan kekurangan saya sama pak jadi sekaligus itu saya solider 

pak 

M Maksudnya? 

LT 

Ya itu karena terlalu solider kalau ada rekan kerja eee jlebih dari deadline 

pengajuan emm mesakno itu kerjaan masih banyak, nah itu karena saya solider 

pak. Ya itu jadi kekurangannya saya kerjakan katakan lagi misalnya kan kan rapor 

saya paling yang bisa diem sendiri pak, saking solidernya ya ngecekin satu-satu 

akhirnya ya gak bisa walinya, ada yang ya sudah udah dikoreksi bu letty. 

M Mmm bukan ini kejujuran hahaha 

LT 
Kekurangan saya gak bisa ngerem pak, kadang juga ini harusnya dikerjakan sama 

orang ini, tapi karena kerjaannya gak selesai-selesai jadi saya akhirnya ya wes lah 

M Nah ngono cerita biasa, pak Yo? 

YO 

Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas eeee menjadi kelebihan dan juga 

kekurangan karena saya lihat seperti yang disampaikan bu Laety. Jadi didalam 

deadline waktu penyusunan tugas harus jadi terus menepati janji namun melihat 

situasi dan kondisi dari teman-teman kita disitu juga muncul solider-solider untuk 

teman, rasa manusiawi itu juga muncul disana jadi tarik menarik tarik ulur antara 

ini juga berkaitan dengan system penyelesaian tugas disisi lain dari segi 

kemanusiaan dan sebagainya pada teman-teman membuat apa juga membantuk 

kita iya lentur. Tetapi juga ee dapat ee menyelesaikan mendekati waktu yang 

dintentukan gitu pak 

M Makasih monggo bu Vera 

LT 

Ya saya mencoba pak. Eee saya itu orangnya disiplin itu merupakan suatu 

kelebihan saya tapi juga kekurangan saya. Karena dengan disiplin ini apalagi 

dengan siswa ee apa ya jadi siswa mungkin banyak menganggap saya mungkin 

orangnya memang keras harus seperti itu. Jadi untuk siswa yang tidak disiplin dia 

itu menganggap saya itu galak. Ya itu sejak dulu sampai sekarang siswa mengenal 

saya seperti itu. Tapi ya untuk siswa yang tau maksud kedisiplinan saya mungkin 

dia mengartikannya berbeda. Juga saya berusaha sebagai guru dan sebagai apa ya 

pak menyelesaikan administrasi saya juga berusaha untuk disiplin, tepat waktu ya 

mungkin lebih tau bu Laety. Juga mungkin itu eee apa ya saya tidak ingin juga 

kalau saya tidak tepat waktu nanti saya takutnya menghambat pekerjaan saya yang 

lain. Kemudian yang kedua untuk tanggap dan peduli saya juga terus berusaha 

bukan sepenuhnya tentang apa saya mampu melakukan itu tapi lebih kepada saya 

ada waktu atau tidak. Yaa, maupun itu akan saya lakukan. Contoh apa ya ini tadi 

spontan juga kami tadi juga kerja bakti secara spontan apa yang perlu kami 

lakukan ya kami lakukan. Tadi juga guru-guru juga banyak yang terjun buat 

mengecat pagar kemudian membersihkan. Kemarin juga ee menurunkan korden 

yang banyak sekali itu tidak mungkin keburu itu tidak cukup waktu untuk 

melakukannya alias diturunkan untuk dicuci.  

M Matur nuwun, bu Rosa dari tadi belum ngomong nggih? 

RS 

Iya, eee kalau kelebihan saya itu terlalu merasa muda, jadi saya tipikal orang yang 

terlalu santai dan kadang gak tegaan. Jadi kadang itu eee di manfaatkan anak-anak 

juga jadi karena gak tegaan kadang ngumpulin tugas, kalau sudah gitu kadang 

saya lihat anaknya punya berbagai macam kesibukan kadang saya gak tega jadi itu 

ya udah saya kasih kesempatan. Anak-anak juga merasa saya orangnya gak teges. 
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Kemudian kelebihan saya itu saya emmm karena banyak eee banyak di kepala 

saya itu banyak ide gitu jadi saya lebih sering mentrasnfer anak-anak. Ide dan juga 

kalau misalnya ada anak-anak yang eee dengan situasi pembelajaran misalnya dia 

tidak mengerti atau dengan berbagai hal saya lebih sering memberikan masukan-

masukan ide dalam arti saya lebih seneng kalo pembelajaran itu saya share dan 

anak-anak share ke saya jadi saya bisa lebih baik lagi 

M Iya 

RS Yang solider itu kelebihan sekaligus kekurangan  

M 

Kenapa saya tanya kelebihan dan kekurangan? Karena kalau Cuma kelebihan dan 

gak sadar kelemahan itu kan jadi sombong ya to? Tapi kalo Cuma kelemahan saja 

dan tidak sadar kelebihan selain itu juga gak baik itu jadi minder mau guru kok 

minder di depan siswa yakan? Padahal guru ada pepatah guru kencing berdiri, 

murid kencing berlari, gak tau sekarang masih masih berlaku gak itu ya, artinya 

sosok guru itu sebetulnya sadar atau tidak sadar itu guru akan dilihat, dinilai oleh 

murid. Saya ngomong seperti itu karena saya pernah jadi guru TK, SD, SMP, dan 

SMA, guru di universitas, guru MT, guru macam-macam dan senang aja. Ibu saya 

juga guru 46 tahun. Ya jadi… bagi saya Yesus itu di Injil 2/3 hidupnya itu jadi 

guru dan 1/3nya baru melakukan mujizat yang hidup. Anda punya peran yang 

tanpa sadar hebat, luar biasa mahal.  Uang yang anda miliki sama seratus ribu 

dengan orang diluar tetapi anda dikali 10 karena yang kali 10 itu disimpan 

didalam pikiran dan hati yang tenang. Hah. Nah bapak ibu guru yang saya kasihi, 

nilai-nilai COIS yang sudah diterapkan atau belum, tadi ada kelebihan dalam 

kejadian apa, peristiwa apa kalau anda mengajar tadi sudah diceritakan sedikit 

tentang solider, sekarang terhadap murid-murid apa yang biasa anda lakukan 

untuk mentransfer sesuatu yang akhirnya membuat murid-murid itu ada perubahan 

dari COIS itu? Yang anda pernah alami akhirnya anda merasa heran “lho” ya 

mungkin ada yang sudah lulus sekarang dah lama kan dari sekian banyak murid 

yang sudah anda ajar kan COIS ini juga udah lama to? Ada sesuatu yang mletik 

lalu membuat anda mungkin heran kagum loh kok bisa gitu ada perubahan, 

silahkan ada? 

YO 

Ya saya pak, ee waktu itu saya masih ngajar di SMP itu dengan mata pelajaran 

yang saya ampu adalah matematika maka dengan rasa tanggung jawab. Kemudian 

kemandirian dan juga rasa disiplin itu memang ditekankan kepada masing-masing 

anak dan juga itu memang sungguh saya tekankan kepada anak karena itu saya 

tekankan tugas hari ini dikumpulkan kalau tidak, tidak saya terima. Kemudian itu 

ada anak  namanya Robert, itu setiap kelas bahas saya ini di bagian apa, yang gak 

jelas dibagian mana kan saya pinginya selesai gak selesai dikumpulkan kan 

sebagai rasa bertanggung jawab. Jadi berani menghadapi guru, kalau tidak selesai 

buktikan pak belum selesai ini buktinya. Dari situ dia saya marahi karena memang 

sebelumnya tidak demikian jadi tidak memberi tahu tidak apa saya korek betul-

betul sampai dia menangis. Suatu saat berapa tahun gitu berlalu dia itu menjadi 

guru ee kuliah di matematika Satya Wacana dan kembali disini saat saya mengajar 

di SMA. Pak kalau tidak bukan karena bapak saya tidak akan ada disini. 

M Terus pengalaman itu membuat pak yohanes gimana? 

YO 

Ya merasa bangga ya seperti itu yang ternyata dari yang seperti ini bisa 

membentuk anak yang tangguh me-me yang awalnya itu memang tidak sama 

sekali gak disipilim, leleh luweh, gitu dan segala macam akhirnya dia menemukan 

dan memang saya amati dia itu berani gini mungkin. Saya memang bilang diusia 
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segitu memang seperti itu tapi saya katakana suatu saat nanti kamu akan mejadi 

guru dan berani bertemu saya. 

M 
Matur nuwun, yak ini kan sebetulnya pengalaman saja bisa dari sehari-hari. Pak 

Erik monggo 

ER 

Peristiwa yang baru kemarin saja, sayakan menghadiri wisuda anak-anak alumni 

yang wisuda dan meminta saya hadir, ya saya hadir. Ada satu murid namanya Lia 

dia itu di SMA secara akademis memang tidak tinggi terus ketika mau kuliah juga 

ragu-ragu mau kuliah psikologi itu masih tanya psikologi itu apa pak haha? Dan 

kemarin puji Tuhan itu lulus dan dia itu kaget gitu lihat saya, seneng banget dan 

bertemu dengan saya dia merasa bahwa waktu SMA itu kalau ada masalah sering 

ngobrol dengan saya gitu tentang keraguan-keraguan kuliah psikologi itu baik 

gagal maupun berhasil, dan kemarin kami bertemu dan dikagetkan dengan 

perasaan sukacita padahal saya kalau ketemu wasudawati yang lain ya biasalah 

kan secara akademis tetapi anak ini akhirnya berhasil lulus apakah tercepat? 

Tidak, apakah sedang enggak, apakah lama iya, tetapi pada ujungnya dia mampu 

melalui step demi step walau tidak segampang temen-temennya namun dia 

mampu melalui dan berhasil dan tidak di DO tapi doa masih didalam batas dan 

saya merasa sukacita, seneng dia akhirnya bisa berhasil ya melalui tahapan ini 

padahal teman-temannya sudah hilang  

M Ya itu yang tidak bisa dibeli 

ER 

Saya melihat 3 tahun, 4 tahun ditepuk tangani ya saya bangga juga sih sama murid 

yang lain. Tapi saya melihat ada satu anak yang dulu terseok-seok tetapi dia 

sanggup menyelesaikan pendidikan psikologi itu membuat saya selaku gurunya 

bangga gitu sih 

M Gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Ada lagi bu rosa? 

RS 

Ya saya coba pak, ini pengalaman apa ya betul-betul menjadi suuatu kebanggaan 

saya menjadi guru karena pengalaman ini, itu betul-betul membuat anda seakan 

menjadi berhasil. Gak tau itu tahun berapa saya menjadi wali kelasnya anak saya 

yang namanya Cuncun eee itu dia dari kalangan tidak mampu. Waktu itu saya 

dorong, semuanya kebetulan kan saya mengajar akutansi ya…ya saya bilang ke 

anak-anak kalian itu sudah SMA kalian harus mempunyai ijazah plu. Kemudian 

waktu itu sekolah mengizinkan saya untuk ada ekstra akuntansi dan ekstra 

akuntansi itu nggak hanya berhenti di extra, tapi saya ikut kan ujian negara yang 

waktu itu belum bon A, bon B. Ya kemudian anak itu mengikuti ujian itu dan 

kemudian berhasil, setelah itu dia dengan berdasarkan ijazah akuntansi itu dia 

melamar pekerjaan di Kaligawe. Setelah di wisuda di SMA kan berarti dia belum 

dapat ijazah SMA, dia izin ke saya, Bu saya minta izin saya tidak bisa ikut wisuda 

karena wawancara dia sudah pakai baju putih lengan panjang dengan berdasi. 

Saya terharu sekali saya bilang ke Pak Edi, Saya ijinkan dan betul Pak dia 

langsung jadi dia tidak menerima pemberian formil. Beberapa saat kemudian dia 

datang ke kost saya karena waktu itu saya di kos, ternyata dia diterima di situ dan 

oleh perusahaan yaitu dia diberi kesempatan untuk kuliah. Jadi dia kuliah sambil 

bekerja fasilitas eh sepeda motor jadi waktu itu jaman masih Honda GL 100. Saya 

senang sekali, saya senang ya ampun kok bisa, kebetulan anak ini memang bagus 

dan karena inilah dia langsung menanjak karirnya berapa saat yang lalu reuni. 

Reuni kok dia sekarang sudah menjadi jabatan manajer ditempatkan di 

Kalimantan kemudian dipindahkan lagi ke Jakarta itu yang membuat saya ya 

ampun to le le mbiyen ki rekoso banget.  Ya tapi sekarang kamu hidup dengan 

jerih payah dengan apa adanya. Dari anak yang tidak mampu dalam keuangan tapi 
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karena punya niat seperti itu jadi saya bangga sekali untuk anak itu dan apa ya 

saya sendiri sampai ya ampun melihat dia itu kok ya sampai kayak seperti itu dan 

sekarang dia berterima kasih. Dia mengatakan anaknya mau mendaftar juga di sini 

akan di SMA ini tapi nanti saya juga baru konsul dengan istri saya karena istri 

saya dari Sades. Ya sudah silahkan saya bilang semuanya baik untuk keluarga, 

tujuan semua yang baik untuk keluarga. Ada lagi juga sebenarnya apa-apa ya 

banyak juga sih siswa di SMA ini yang berangkatnya memang dari anak yang 

kurang perhatian yang broken home. Ini juga begitu, ini anak yang namanya Andi 

itu yang dulu disebut tompel itu itu oleh ibu kandungnya, ibu kandungnya itu 

mempunyai suami lagi oleh ibu kandungnya itu kayak diusir dari rumah saat itu 

mau ujian negara. Saat itu bukan UN, diusir dari rumah tidak boleh di tempat lain 

tapi dimana,dia kebetulan anak kelas saya “iki kon neng ndi iki?” Stress saya 

telepon salah satu temannya dia yang ada di sekitar Brumbungan tolong diberi 

tempat paling gak untuk ujian selama 3 hari gitu terus saya juga buka-bukaan juga 

untuk guru-guru karena untuk makanya itu saya bilang ke dia untuk makan, kamu 

nggak usah mikirin. Penting dalam belajar tiap hari kamu datang ke saya ataupun 

bu Vera dan Bu Lita, siapa yang jatuh pagi, siang, malam gitu bergantian yang 

penting sekarang kamu lulus dulu. Kerja untuk kuliah nanti, anaknya sekarang 

sudah menduduki posisi dan itu membuat saya sebagai guru apa namanya bangga 

sekali bahwa perjuangan perjuangan seperti itu, apa ya bisa bisa untuk 

menguatkan mereka hidup. 

M Thank you Bu letty Bu Vera 

VE 

Sudah saya lakukan selama ini jadi waktu saya menjadi wali kelas kelas 11, bagi 

saya itu anak-anak itu yang diberikan kepada saya itu seperti saya anggap seperti 

anak-anak saya sendiri. Jadi bagi saya tidak ada anak-anak yang namanya bodoh 

dan tidak anak-anak yang nakal. Bagi saya itu ada yang ada adalah anak yang 

malas dan tidak diperhatikan misalnya anak-anak yang selalu minder kemudian 

dia mencari masalah di kelas itu biasanya anak-anak yang kurang diperhatikan. 

Dan anak-anak yang lainnya menjelang ulangan semester baik pertama maupun 

kedua saya berikan surat jadi satu kelas. Jadi setiap anak saya berikan satu… satu 

dan ternyata itu cukup efisien dan anak-anak yang tadinya kurang diperhatikan 

saya berikan surat itu merasa dia itu seperti terharu dan anak-anak itu jadi 

termotivasi. Kemudian ada beberapa orang tua juga yang mengatakan kepada saya 

dia cukup berterima kasih karena anaknya diperhatikan dan benar-benar seperti 

diperhatikan. Jadi saya lihat nilainya yang awalnya itu nilainya jelek karena saya 

berikan perhatian dan saya juga beberapa siswa yang saya lihat mengalami 

masalah saya panggil konsultasi dan saya doakan sehingga dia merasa 

diperhatikan. Jadi dia merasa aku di ternyata tebakan saya juga benar siswa yang 

seperti itu siswa yang seperti itu ternyata tidak diperhatikan oleh orang tuanya jadi 

pada waktu saya seperti itu dia merasa sayang dan saya sebagai ibunya, dan dia 

ngomong apa saja ke saya dan cukup terbantu juga untuk mengatasi anak-anak 

seperti itu. Jadi sampai saat ini setiap akhir ulangan semester 1 saya masih juga 

untuk kelas 10 dan saya melihat ukuran nilai koreksi yang saya cek itu ternyata 

benar untuk anak-anak yang saya saya pantau beberapa kelas siswa di kelas saya 

ternyata memang mengalami kenaikan 

M Bu Vera ngajar 

VE Biologi 

M Biologi. Kalau Pak Yohanes 

YO Matematika 
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M Pak Heri Pak Erik 

ER BK BK 

M 

BK ya terima kasih ini sangat berkesan yang salah satunya membuat surat pribadi. 

Anak-anak ini kan sebuah terobosan yang anak-anak bisa merasa sayang atau 

memanggil mereka tugas seorang guru bukan hanya bikin harus peka tapi juga 

punya peran-peran lagi. Thank you ada lagi bu Laety 

LT 

Dulu ketika saya masih awal-awal di SMA saya itu kenal dengan 1 siswa. Saya 

tidak kenal banget anak ini nakal tapi terlalu kreatif tapi agak males naik dratis 

banget tapi males sehingga sampai pendidikan di SMA berlalu aja dia nggak. 

Kemudian dia pindah ke sekolah lain dan ke-3 di sekolah lain itu ternyata bu guru 

yang disana adalah adik kelas saya, jadi masih saya pantau. Saya lewat gurunya 

gitu sebelum dia pindah. Saya pernah bilang sudah tahu kamu rasakan ketika 

kamu sekarang kamu balik posisinya kamu jadi Papah kamu punya anak seperti 

kamu rasanya gimana? Saya ingin mengatakan itu lalu kemudian ketika beberapa 

waktu lalu dia kembali ke sekolah dan dengan anaknya dan malah dia nikah 

duluan daripada saya dan dia bilang pada saya bu Laety saya nggak mau anak 

saya jadi seperti saya kayak gitu lagi loh maksudnya. Apa tah oh iya jadi sekarang 

saya mau anak-anak saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah itu toh. 

M 

Hati-hati dengan perkataan kita, bagi kita mungkin itu santai tapi bagi orang lain 

itu bisa menjadi rekaman paling kuat untuk bisa mengubah segalanya itu, bisa jadi 

motivasi hidupnya. Ada pepatah the real war is in ur mind, kita yang sudah sepuh 

aja atau kita sudah tua aja seringkali tidak mampu menang dalam pertempuran 

antara keinginan dan kenyataan antara yang kita mau dan realita ya kan. Dan 

orang yang bahagia itu I am Oke, you are Oke tapi yang terjadi I am OK you’re 

not Ok. Apa lagi, kalau begitu bagaimana dalam situasi seperti ini, diluar itu 

dalam peperangan dalam konflik. Sebagai bapak ibu guru ketika konflik terjadi 

Anda harus mengajar anak harus menghadapi anak-anak yang tidak semuanya 

baik-baik saja. Apa cara teknik atau apapun yang akhirnya membuat anda bisa 

cooling down dan bisa menyelesaikan masalah. Monggo. 

ER 

Kalau saya ketika ngobrol, ya ngobrol dengan anak-anak yang nilainya jelek atau 

yang malas dengan pelajaran diajak untuk berpikir, jadi saya supaya apa ya 

terbuka begitu ya. Kalau kami dibuka sekalian melihat syarat kenaikan kelas itu 

apa ini kemudian. Sebutkan nilai-nilai-mu kemudian kira-kira menurut kamu 

kalau nilai yang seperti itu, itu hasilnya bagaimana kalau tidak diingatkan 

ditingkatkan kemudian dia akan ada kemungkinan tidak naik kelas, Pak jadi harus 

tinggal kelas. Kemudian apa ya saya mengajak anak untuk berpikir bagaimana 

cara mengatasi nilai yang begitu. Saya sebaiknya tidak, “kamu kok begini kamu 

kok begitu”. Tapi saya mengajak anak untuk berpikir bagaimana dia bisa 

manganggap kasihan itu seperti itu problem-problem dia solusinya pun dia yang 

mendapatkan. Saya hanya sifatnya kalau kamu terlambat sekolah, kalau kamu 

bangun pagi dan terlambat saja kalau terlambat kamu tidak akan ikut pelajaran. 

Kalau kamu tidak ikut pelajaran hasilnya tidak ikut materi, kalau titik materi nilai 

jelek, kalau nilainya jelek tidak naik kelas. Jadi apa ya untuk untuk anak-anak, 

selama masih bisa diajak untuk apa ya berpikir, untuk merasakan, untuk belajar ke 

depan. Kalau saya melakukan A hasilnya tidak akan seperti ini, kalau saya 

melakukan B hasilnya akan seperti apa koma. 

M 
Jadi dalam kondisinya seperti ini Pak Erik masih bisa fokus ya, masih bisa fokus 

dan membawa dengan baik. Ada yang lain. Monggo. 
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VE 

Terima kasih Pak saya punya, apa ya peraturan yang diterapkan kepada siswa 

yaitu masuk melalui pintu depan dan keluar bisa melalui pintu saya dan bersama 

sampai kita bisa keluar bareng. Dan hal itu saya lakukan karena saya sekarang 

mengajar juga di SMP Marsudi Utami dimana kondisinya di sana itu sungguh-

sungguh memprihatinkan dan amat sangat membutuhkan perhatian dari anaknya 

tidak ada apa ya namanya aturan gitu tuh betul betul tidak ada. Saya pertama kali 

masuk di sana. Saya melihat kondisi dulu oke karena di sana juga ada anak 

pengamen gitu sekolah selesai langsung pulang, Di sekolah juga bawa alatnya, ya 

kondisi seperti itu saya lihatin dulu oh ya. Setelah itu saya mencari tahu anak itu 

bagaimana kondisi seperti itu lama-kelamaan anak tadi bisa dengan melalui pintu 

saya dan keluarga sama-sama dan sekarang sudah terkondisi. Anak menjadi bisa 

mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Kemudian tentunya siswa itu tidak 

semuanya pandai atau mudah menerima pelajaran, justru pada saat siswa itu sulit, 

kalau ada siswa yang sulit menerima pelajaran, saat itulah yang membuat saya 

bisa mengatakan pada diri saya. Saya harus lebih sabar untuk memberikan 

penjelasan kepada siswa, bukan siswa yang harus lebih bersabar dan menerima 

keadaan dan saya yang harus lebih itu yang saya lakukan.  

M Yang lain tambahan  

LT 

Secara pribadi kualitas pribadi melalui nilai-nilai COIS ada paling tidak ada pada 

diri kita ya lalu berarti kita harus pergi tadi kita punya kelebihan. Lalu bagaimana? 

Biasanya Anda mentransfer nilai-nilai COIS itu pada anak-anak yang bagian yaitu 

satu kelebihan anda dan bahkan mentransfer itu mungkin anak-anak apalagi 

apabila anaknya dalam tanda kutip bermasalah. Dari awal saya menjadi guru 

matematika memang seperti seperti garis karena dalam kurun waktu tertentu, saya 

diminta untuk dan diberi tanggung jawab yang cukup besar. Untuk itu saya 

berusaha memahami pertama, karena memang kondisi anak-anak yang seperti itu, 

contoh seperti anak-anak yang mungkin bisa dikatakan terlantar, apa dalam artian 

kurang perhatian dari orang tua, rasa kasih sayang dari orang tua pun tidak ada. 

Kemudian saya yang pertama kali, saya syukuri itu saya memang diletakkan di 

sini karena dari awal saya tidak jadi guru. Tapi Tuhan jadikan saya Guru, saya 

kuliah tidak mau di Semarang saya tidak mau yang lain kemudian saya kerja, juga 

yang tidak mau di Semarang maunya tetap ditempatkan di luar Semarang. Sampai 

sekarang karena memang saya melihat ternyata saya diminta untuk seperti ini 

yang bukan saya pikir apa yang dipikirkan dan dipasang oleh saya. Kemudian dari 

situ saya mencoba untuk pengolahan, suami dan anak-anak saya mencoba untuk 

meminta apabila saya kembalikan sedikit saya tidak bisa saya coba dekati. Apa 

yang dibutuhkan ternyata dengan sentuhan itu, bisa luar biasa sekali. Dari sini 

seperti ini coba pasti bisa di rumah ternyata dia mengerjakan PR yang seharusnya 

tidak dilakukan. Dari situ saya punya pengharapan jawabannya dari materi itu apa 

yang saat itu diberikan tapi harus diberi kekuatan yang mungkin bagi anak itu 

karena memang dari awal mereka kan kurang perhatian. Mungkin dari sini kita 

harus bisa dengan cerdas melihat anak-anak yang mana supaya bisa berkembang 

lebih baik lagi pacaran itu yang memang saya memang serius memberikan ini 

setelah itu sembilan berkaitan saya cerita pribadi saya ini lho kita harus bersyukur. 

Kenapa kalau kita harus kalian masih bisa sekolah dengan mobil dan kendaraan 

saya dulu jarang ada kendaraan. Begitu saya dalam belajar saya terus memberikan 

motivasi seperti itu dan kemudian anak juga ya dengan. Kalau waktu istirahat Pak 

ada yang curhat Pak saya kok gini. Oh gitu ya kalian pasti mampu pasti bisa 

bukan karena kalian bodoh karena memang belum bisa orang lain melakukan 
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sesuatu hal yang kalau tidak harus bersenang-senang di kelas 12 IPS perlu belajar 

extra. Saya katakan kemudian bisa ujian dengan baik pagi-pagi. Ini tadi saya tidak 

telepon ternyata dari anak kelas 12 IPS yang saat ini emang agak susah untuk 

belajar di Taiwan. Saya pengen pada anaknya kamu mampu kemudian di 

menjawab saya bisa. Saya bisa B yakin dan tidak mampu meyakinkan pada orang 

tuanya untuk bisa kuliah di sana. Jadi saya juga mohon doa untuk Dewi, bapak, 

ibu sekalian supaya dia bisa menjadi masuk. 

M 

Matematika itu kunci segalanya di luar negeri khususnya di Jepang itu selalu. 

Nomor satu pasti matematika suatu berhubungan dengan matematika kalau kita 

bicara. Jakarta kita bicara cara bicara angka ya kan segala sesuatu berhubungan 

dengan angka uang juga angka. Betul tidak ya? Jadi kunci guru matematika oke 

terima kasih karena mengajar itu bukan sekedar pada seni dan seni nya 

menghasilkan anak untuk bisa jadi kuat. Ok. Next, Monggo Pak Yo 

YO 

Kalau saya tentang transfer COIS mungkin gagal tapi untuk anak-anak lihat dari 

dialami beberapa teman bahwa cara mengajar yang baik tidak ingin berbicara akan 

tetapi melebur bersama anak-anak untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk 

anak yang melihat gurunya. Gurunya touch agar mereka melebur bersama kita 

untuk mereka menyaksikan COIS di dalam gurunya dan justru itu yang akan 

membuat mereka tertarik. 

M Jadi model tingkah laku bersama-sama 

YO 

Jadi role model tetapi bersama-sama misalkan kerja bakti kalau dilihat muridnya 

atau gurunya tak contoh nih ya tapi kita melebur bersama-sama maka charge itu 

bisa berkembang bisa bertumbuh dengan baik karena seluruh komunitas sekolah 

itu bersama-sama melakukannya. 

M Ya good next 

RS 

Kalau saya sih Puji Tuhan mendapatkan siswa yang tidak terlalu tidak terlalu 

memberontak gitu. Ini akan hanya di jurusan IPA jadi tidak semua anak-anak 

sekolahan ini, tapi saya punya murid dari kelas 10 sampai kelas 12 itu, kelas 11 itu 

anaknya kreatif soal pelajaran muridnya sedikit tapi lebih kreatif dari semuanya. 

Ketika suatu saat saya masuk, saya pelajari mereka ternyata itu ketika saya masuk 

mereka tidak butuh hanya mendengarkan saya saja. Kenapa, tahu apa sih maunya 

mereka? Apa sih yang diinginkan mereka? Jadi ketika saya ngajar mereka kreatif 

banget gitu Solider nggak. Oh ya akhirnya mereka solider ternyata pentingnya 

anak itu juga perlu didengarkan jadi tidak hanya perlu mendengarkan saya yang 

ngomong terus dan itupun ketika saya ngomong ini dari kelas 11 ini bisa saya 

terapkan untuk di kelas 10, bisa saya terapkan di kelas 12, dari semester awal. 

Untuk apa Ya maksudnya bisa beri solusi yang bisa saya lakukan, tapi kalau 

memang harus saya laporkan ke pimpinan atau saya diskusikan kepada teman-

teman yang saya diskusikan di dunianya mereka yang kadang menurut mereka 

benar, kadang kalau kita tidak mendengarkan mereka atau kita tidak mengerti. 

Mereka selamanya nanti ini akan jadi get guruku ngene dan siswanya gini, siswa 

ke  yang gak nganu tuh gurunya tapi si gurunya juga akhirnya ke yang tidak 

nganu. Siswanya ternyata dari situ itu perlu saling mendengarkan begitu  

M 
Ya sudah banyak ini dapat Pak Erik melebur dari ini kita juga deh hari ini dari Pak 

Jo 

YO 

Jadi banyak cara cek jadi sama-sama saling belajar jadi ibaratnya murid itu 

sebagai sahabat. Jadi saya itu menerapkan itu tidak saya, itu guru tapi saya atau 

saya merasa paling benar, tapi saya menyampaikannya seperti sahabat. Saya 
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berusaha untuk seperti sahabat mereka. Jadi saya bukan hanya dari yang saya 

dengar juga tapi saling share kemudian pendampingan juga saya. Jadi intinya 

lebih berusaha untuk meneladani apa yang Tuhan kerjakan kepada murid-

muridnya jadi tidak ada, tidak ada yang namanya lebih tinggi guru. Guru yang 

paling benar murid salah kemudian guru itu semuanya apa-apa harus. Harus apa 

namanya harus benar, harus diturutin karena kan guru juga manusia juga ya pasti 

juga ada salah dan murid juga tidak selama anya salah jadi saya itu aja 

M Good next 

RS 

Apa ya Pak pelayanan karena banyak siswa juga apalagi sekarang saya pegang di 

kelas 12 itu kelas 12 IPS itu masih banyak siswa yang butuh perhatian kalau 

waktu saya kurang saya menyediakan waktu sudah kesepakatan dengan anak-anak 

yang kurang tadi belajar 

M 

Jadi karena sudah kita tapi walaupun nilai-nilai itu ada di panca sudah kita lama di 

situ belum tentu kita seperti itu tapi sebetulnya kita bersyukur Yayasan, divisi 

setiap sekolah memang punya visi, misi. Kita itu lebih visi, misi. Jadi visi misi 

kita itu Tuhan Yesus kita menjadi garam jadi kalau bahasa kitab suci itu “Jadilah 

Terang dan garam dunia” dan kita sampaikan dengan sales itu garam nya seperti 

apa perannya. Seperti apa supaya wong sing kena cahaya dia juga ikut bersinar, 

yang kena garam dia merasa asin. Saya punya kesan satu bisa diterjemahkan 

mungkin oleh Anda setiap tempat itu sekolah dan setiap orang itu guru kehidupan, 

menurut anda itu kayak apa. Saya sampai seperti itu setiap tempat itu bagi saya 

sekolah, setiap orang itu bagi saya guru kehidupan, karena itu ketika saya ditanya, 

“pak Budi gereja di mana?” Dimana pun saya berada ada. Saya bekerja karena 

bekerja bagi saya itu mempergunakan waktu yang Tuhan kasih bernilai bagi saya 

dan bernilai untuk orang lain itu bekerja. Kalau dari situ saya dapat uang puji 

Tuhan nggak dapet uang ya sudah. Nah sekarang anda menterjemahkan gimana 

COIS kan ada nilai-nilai seperti itu di semua tempat itu kan sekolah anak-anak 

sekolah bukan hanya di SMA Kebon Dalem di sekolah di rumah dia juga sekolah. 

Juga ibu guru bapak guru juga sama jadi anak tidak hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan tapi nyatanya dari seluruh aspek kehidupan, banyak yang di luar ilmu 

pengetahuan yang cocok dengan kehidupan makanya anak sekolah itu cuman dua 

hal, satu, dia Belajar sains, yang kedua dia arts of life. Tadi dari ini kelihatannya 

seperti itu juga bukan hanya saja yang fasih kalau sains cape anak-anak teriak-

teriak tapi arts of life jadi teman melebur ya mendengarkan dulu anak-anak suka 

memberi waktu ya kan pak Yohanes juga sama silahkan 

ER 

Saya mau coba, boleh Pak seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Saya 

ditugaskan di Marsudi Utami disana beda sekali dengan di Kebon Dalem saya 

belajar di sana, belajar untuk menghadapi anak-anak yang di bawah sekali. Tapi 

dengan seperti itu ternyata juga tidak membuat saya memperlakukan mereka 

berbeda dengan yang di Kebon Dalem. Sama tujuan saya, dia juga harus pandai 

harus bisa menerima apa yang saya punya sama dengan apa yang di Kebon Dalem 

dan saya juga belajar dari pengalaman kehidupan keluarga murid,  yang mereka 

yang sungguh-sungguh menambah pengalaman saya yang waktu itu. Juga banyak-

banyak di sana itu begini- begini- begini tapi ternyata Puji Tuhan tidak saya alami. 

Mereka juga mau bersama dengan saya, seperti sudah saya katakana. Saya masih 

masuk melalui dia dan keluar bersama-sama dan akhirnya juga dia bisa belajar 

dengan baik gitu pak 

M 
Terima kasih ya Pak Erik. Buat yang Pak Johanes cerita seorang guru yang 

memiliki murid yang nempel terus pada pergi. Dari saya Cuma pesan saya satu 
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milikilah hati seorang murid, maka kamu, gurumu akan datang dari manapun. 

Gurumu akan datang dari mana pun itu saya petik dari anda semua. Terakhir Ibu 

ini saya belajar dari SMA Kebon Dalem tuh nah tapi di situ dia banyak 

menimbulkan situ hati dari seorang murid Bu Vera juga belajar kan, ada guru tapi 

juga Anda harus jadi murid. Iya betul kan ya gitu sih milikilah hati seorang murid. 

Saya juga sama saya disini untuk belajar, ini kan sekarang kita mengevaluasi nilai-

nilai COIS yang sudah anda tahu tapi belum semua Anda terjemahkan. Lalu 

bagaimana mengembangkan nilai-nilai COIS secara konkrit kira-kira? Bagaimana 

supaya nilai-nilai COIS itu cerdas, otentik, iman dan solidaritas bisa 

dikonkretkan? Apa ada yang ditulis hitam diatas putih, punya program ya missal 

aku menterjemahkannya cerdas dulu, bulan ini aku cerdas dulu atau ah aku Iman 

dulu. Aku apa aku solider dulu ada yang gitu nggak mengalir saja jadi mengalir 

sekarang tadi cerita realita yang mengalir sudah kelihatan kan sekarang ada 

sesuatu yang mau di-sharing kan lagi. Monggo 

YO 

Jadi karena ini dari situ isinya kan. Nah dari sekolah itu awalnya juga sudah 

sosialisasi tentang nilai-nilai bersama sehingga kita menghidupinya dan kita 

memberikan info dan ADP untuk program pembelajaran itu kita harus memiliki 

satu tujuan, dimulai dari para 2012-2025. Nilai-nilai karakter karena dari situlah 

ingin kita bersama-sama belajar, berjuang, dan menuju kepada nilai-nilai ini 

supaya nanti memberkati dalam hidup anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari 

dan dalam menghadapi tantangan tantangan zaman yang harus dihadapi ke depan. 

Maka teman-teman saya minta bekerja, yang menarik tapi memang diprogramkan 

untuk sekolah, untuk pribadi semuanya sehingga itu kan menjadi tujuan. Karena 

itu kita tahu dan kita sadar bahwa nilai yang baik kemudian kita mencoba untuk 

mengimplementasikan kepada seluruhnya seperti Tuhan Yesus berikan terang dan 

juga garam. Kita jika menambahkan bahwa setiap alumni dari sekolah ini 

memiliki nilai COIS dan juga karyawan memiliki nilai COIS. Jadi bukan hanya 

saya, mUlai kalau kita masuk dalam tahapan alur dan sebagainya, itu mungkin 

kalau pagi kan udah kita punya Solider tapi pada kenyataan orang lain yang tidak 

memilikinya hanya menyebut. Aku punya Solider hanya sebutan karena iman 

perlu mempercayai dan melakukan-nya. Jadi sangat penting baik dari kita maupun 

suster-suster sendiri. Sering memang sudah dilupakan sepenuhnya keteladanan 

kalau kita bersama-sama melakukannya dan kita dibatasi oleh satu peraturan-

peraturan yang ada maka kita akan merasa sesak karena kita manusia kita ingin 

memiliki kebebasan untuk berekspresi. Murid-murid memperjuangkan nilai-nilai 

kemanusiaan khusus untuk Solider. Kalau saya lihat itu kita mungkin memang 

berencana untuk punya Solider. Tapi yang lain yang tidak merencanakan itu, kita 

jadi selalu dari mereka yang tak terlihat karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

keluarga saya, satu yang mengalami kasihan adalah adik saya menjadi Romo 2 

keluarga saya yang saya lihat. Bagaimana ada di dalamnya itu berbeda itu 

sungguh membuat saya merasa bahwa Solider tadi belum berimbas, rekan-rekan 

bapak saya rekan-rekan, ibu saya yang tahan bercinta Bahasa, Ibu saya meninggal 

tidak menunjukkan solidernya. 

M 

Ya setiap anak itu akan menjawab sebuah pertanyaan dari pengalaman mereka 

dari rumah ada dialog seorang guru dan murid ketika gurunya bertanya siapa itu 

Tuhan? Maka anak seorang Hakim mengatakan Tuhan itu yang mengadili orang-

orang jahat. Kalau anak seorang dokter mengatakan Tuhan itu bisa 

menyembuhkan, lalu anak seorang konglomerat mengatakan Tuhan itu yang 

memberi pekerjaan segalanya. Suminem yang orang tuanya jualan di pasar 
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mengatakan Tuhan itu seperti sayur memberi kita suatu yang sehat dan seterusnya. 

Akhirnya ada seorang murid yang diam duduk menunduk saja gurunya bertanya 

gurunya tahu siapa dia orang. Menurutmu siapakah Tuhan itu? Maka Sarmono 

yang hidupnya berbeda dari teman-temannya miskin sederhana, dia mengatakan 

dengan suara yang lirih dia mengatakan Tuhan itu seperti pemulung. Teman-

temannya tertawa kok Tuhan itu kayak pemulung dan kemudian tanya lagi 

gurunya. Menurutmu kenapa Tuhan itu seperti pemulung? Lalu dia mengatakan ya 

Pak karena seorang pemulung mengambil barang-barang yang tidak berguna dan 

mengumpulkannya, membersihkannya sehingga menjadi berguna. Begitu juga 

dengan bapak saya, juga bapak saya memungut saya di tempat sampah lalu 

memelihara saya dan menyekolahkan saya, kalau bapak saya tidak memungut 

saya maka saya tidak tahu akan jadi apa saya. Tuhan itu seperti pemulung, seperti 

bapak saya, apa yang terjadi kalau saya tidak dipungut, semua jadi hening, guru-

guru jadi diam terharu. Dia mendatangi Sarmono dan memeluk dia tiba-tiba kelas 

itu menangis apa yang terjadi di sini, setiap anak punya pengalaman yang 

berbeda-beda dan kita sebagai guru kita diperhadapkan pengalaman yang kayak 

itu. Kita tidak akan pernah tahu kondisi si anak kalau di tidak mau mendengarkan 

ya tidak mau Solider masuk mengerti memahami pengetahuan kita sangat terbatas 

tetapi ketika kita tenggelam masuk kita akan menemukan mutiara-mutiara indah 

yang akan memperkaya. Kita 30 tahun, 24 tahun, 3 tahun, 11 tahun, 14, 12 tahun 

itu sesuatu kita harus dapatkan. Sesuatu ini adalah proses hidup, jadi Anda 

sebetulnya setelah kehidupan itu yaitu kekayaan anda itu di anak-anak bukan 

materi nilai-nilai hidup. Nah Jadi yang dimiliki anak dari penyelenggaraan Ilahi 

dari yang kita pelajari itu harus maju, kalau mau alumni anda sekarang masih 

belum kopen. Banyak alumninya dari 1936 sampai sekarang itu banyak sekali tapi 

kalau tidak di hubungi ini ya ilang semua. Semangat ya anda di SMA berarti 

mereka masih berkesan hati, ada kisah alumni coba di data lagi, di kontak, ini 

kayak reuni apa KESKD lalu masukkan nilai COIS lagi, sehingga nanti di 

keluarga mereka, mereka punya simpanan kamu nggak lain. Jadi murid kita tapi 

gema dari sains yang mereka dapatkan dari SMA dengan kehidupan mereka, 

karena saya baca dari buku tentang YPII kelemahannya salah satunya adalah 

belum punya koneksitas yang Intens dengan para alumni, sayang sekali. Apakah 

berapa tahun lagi hari Ibu diundang ada nggak kita sistemnya gitu, karena sayang 

pekerjaan dan kehidupan ya kan tadi syukur ada yang anaknya mau disekolahin. 

Ya kan karena masih berkembang aku nggak mau anakku seperti aku betul nggak 

tadi. Nah ini berapa persen coba yang sudah alumni menyekolahkan anaknya di 

sekolah yang dulu mereka, orang tuanya di sini. Kalau di data itu bagus itu salah 

satu program, apakah nggak ingat itu gimana ada ide-ide lain yang berkaitan 

dengan semangat COIS. Bagaimana bisa memasukkan COIS itu sudah? Tadi 

memang sudah hampir terlengkap semuanya. Bagaimana anda menterjemahkan 

COIS yang sudah anda yakini, imani lewat tadi bukan hanya ilmu pengetahuan 

anda paling dekat dengan perguruan tinggi yaitu SMA. 

Sr 

Kalau saya melihat sih di situ sudah dicoba untuk dimasukkan ke dalam berbagai 

cara kita lihat. Bagaimana kalau guru mengajar itu ada RPP RPL itu sudah mulai 

dimasukkan di laptop tapi yang mana yang mau di anu kan karena nggak bisa urut. 

Pagi ini saya kita mau sehari, misal itu nggak bisa itu pasti bareng-bareng 

semuanya, contoh kalau misalnya kita mengimani di lakukan dulu pagi itu kita 

pasti sudah berdoa misalnya. Terus kerja bakti melakukan bersama-sama itu nilai 

Solider kemudian mau makan dulu berdoa itu kan sudah bareng-bareng itu juga 
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Solider ketika mereka masuk sekolah. Selamat pagi itu sudah nilai artinya coba 

untuk di apa ya di masukkan ke dalam sistem gitu ya. Artinya mau di bidang 

apapun itu kan akan masuk mau dia ekstra ekstra itu nilai-nilai itu akan 

dimasukkan hanya mungkin apa ya tidak diingatkan gitu ya. Tapi selalu 

direfleksikan diingatkan direfleksikan nilai-nilai apa yang sudah kita masukkan 

hari ini mungkin setiap guru ya evaluasi diri dan apa sih yang sudah saya masukan 

apa-apa. Ya sudah saya lakukan sehingga bisa dicontoh kan kepada anak-anak 

atau apa yang sudah saya bersama dilakukan pada anak. Hari ini melakukan apa 

mungkin refleksi pribadi refleksi pribadi. 

M 

Sudahkah ada lagu COIS, lagu yang mungkin kayak Indonesia Raya dinyanyikan 

kita ada sudah pernah, nomor satu COIS tapi ada lagu enggak usah panjang-

panjang di nyanyikan dari SD, SMP, SMA ya. Nanti dia jadi hafal hahaha 

Kebangsaan lagu apa bahkan setelah itu nyanyi pagi mulai nyanyi dulu karena 

lagu COIS sehari dua kali setahun wes piro hahaha 700 kali. Enggak, ini Cuma 

titipan dari sharing tadi yang sudah masuk kan ya masakkan betul itu kan kegiatan 

yang tidak tertulis. Tapi kalau ada lagu dia sampai hapalah apik ketoke dan 

banyak diantara sekian ribu murid orang tua guru itu pastikan dilombakan 

mungkin. 

Sr 
Mungkin itu bagian dari sistem kali ya Pak, sistem-sistem yang di atas nah karena 

selama ini yang pas sama hymne. 

M kalau kamu itu bisa botyom up bukan hanya top down 

ER 

Kalau dari bawah itu ya beda-beda kayak tepuk COIS itu setiap unit beda-beda 

semangat itu sudah ditangkap dari bawah meskipun itu baru sama tepuk tangan 

tapi kalau kalau mau seluruh unit ya harusnya sistem-sistem dari atas.  

M 

Nggak papa teknologi sekarang itu kalau dari top dan itu pasti mati tapi perlu juga 

bottom. Iman kita itu datang, Yesus dari atas nggak mau ibaratkan pas ini nggak 

mau dia. Dari dulu lahir, dulu ke bottom ah baru sadar eh putra Allah, ya kalau 

nggak Dia dari sana turunnya. Jadi Raja, nah kita juga perlu semangat bottom-up 

nggak top dan yayasan Okelah, tapi kita mulai dari SD ini aja lagu lomba lagu dari 

SMP, SMA ditumpuk jadi satu terus jadinya sudah SD, SMP, SMA lagunya sama. 

Kalau bottom up akhirnya ini kreatif karena yang kreatif itu guru-guru, Yayasan 

menunggu masukan 1234 kita lombakan, mana yang paling bagus dari Yayasan 

udah itu aduh ini lagunya COIS karena dari jaring-jaring tadi nilai-nilainya sudah 

banyak meresap. Banyak terungkap tapi di satu ini menjadikan sebuah lagu yang 

yang lebih kuat karena kan anak-anak SD paling awal subsektor nilai-nilai COIS 

itu kan memang anak  paling apal, karena tadi saya lihat tadi tidak nilainya itu 

sudah keluar, sudah masuk COIS itu semangat penyelenggaraan Ilahi bukan 

umum. Masak Sekolah Negeri, sekolah swasta, sekolah muslim punya COIS. 

COIS nya kan berbeda 

YO 

Mungkin ada satu hal petunjuk khusus kalau saya boleh melakukan satu 

kelemahan itu kita dan itu kelebihannya. Bagaimana kelemahannya? Bagaimana 

saling untuk sebuah titik atau penanda yang menunjukkan bahwa ini adalah COIS, 

kita oh jadi ada satu titik, oh ini pasti tu tu kan lulusannya PI  

Sr 

Kalau di Bandung itu terlihat. Saya bertemu orang tua atau alumni, mereka 

mengatakan kalua anak-anak YPII itu kelihatan. Misal kalau anak-anak di 

Maranatha itu langsung kelihatan anak-anak ini, anak-anak YPII. Kenapa anak-

anak YPII? Itu selalu kalau ada apa-apa langsung tanggap jadi bisa berkoordinasi 

dengan teman yang lain, kalau ada yang menderita mereka langsung ambil sikap. 
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Jadi mereka mengenal ini pasti anak YPII itu shering yang bisa saya berikan dari 

orang tua murid. Kalau orang lain kalau saya melihat orang baru, anak itu kamu di 

mana-mana itu terlihat berbeda. Jadi kalau ada sesuatu itu cepat, kalau anak 

Aloysius berbeda. Bagaimana kalau anak Aloysius? anakAloysius itu lebih 

eksklusif, menurut alumni, mereka hanya bergaul dengan orang-orang kaya. Kalau 

anak-anak kita enggak itu yang saya dengar dari para orang tua murid yang ada di 

luar. Di gereja kalau saya melihatnya begitu sih, orang yang Soder yang bergaul 

yang berbaur pasti akan terlihat 

M 

Makanya kayak ditunjukan, kalau begini itu Katolik, kalau orang nggak Katolik 

pun nggak bisa begini, tapi itu bisa dilihat dari perilakunya kemudian ini harus 

dikuatkan. Makanya kalau saya petik melati, kalau saya mau menerjemahkan ini 

terakhir kita perlu memiliki lima bahasa kasih dari COIS ini. 5 bahasa kasih itu 

untuk mengajar, satu- sentuhan, dari lahir sampai mati kita butuh sentuhan; yang 

kedua waktu berkualitas, kita dengan anak-anak kita murid-murid kita itu harus 

punya waktu berkualitas bicara dari pribadi ke pribadi; ya yang ketiga kita perlu 

melayani, tadi ibu sudah ya Bu Vera ini melayani dengar apa; yang keempat kita 

perlu memberi reward, seluruh tubuhnya macam-macam kehadiran kita udah hadir 

wisuda, waktu sudah senang banget padahal nggak ngasih apa-apa kan. Nah, 

rewardnya itu kehadiran. Rewardnya itu ngomong, nasehat bapak ngasih nasehat 

kecil. Hadiah itu bentuknya macam-macam; ya yang terakhir apa tadi sudah 

sentuhan waktu berkualitas, pelayanan dia, yang terakhir kata-kata penegas. Kita 

juga terakhir, kita perlu tahu kapan kita mengatakan tidak, jangan kawan kita 

mengatakan oke, yes yang artinya kita perlu tegas sehingga anak itu tidak 

bingung. Oh, Ibu itu killer, yang killer bagi orang-orang bener bocah-bocah tapi 

bagi yang bener Ibu bagus. Bu kita perlu kata-kata penegas tidak ya- tidak ya tidak 

karena mereka mungkin masih abu-abu, masih bingung kan kita sudah tahu mana 

yang baik mana, yang buruk karena pengalaman karena hidup. Itu mungkin pesan 

saya kita dalam hal ini kalau diterjemahkan, kita butuh lima bahasa kasih sentuhan 

kita semua foto disentuh dan menyentuh karena sentuhan orang bisa sembuh, 

karena sentuhan bisa pegangan tangan ciuman, bisa nemplek bisa apane bisa 

rangkulan ya. Banyak sudah tadi 5 sudah, saya sebut sentuhan tadi kata-kata 

penegas. Yang terakhir pelayanan waktu berkualitas dan reward hadiah itu bisa 

diterjemahkan macam-macam menjadi kaya ya. Saya menerjemahkan itu tadi 

malam oh COIS itu nilai-nilai itu sama soliter atau gimana semua nilai-nilainya 

cara kontak pribadi, kita menyentuh, kita memberi waktu berkualitas, kita 

melayani dia ,ya lalu kita memberi hadiah dan yang terakhir apa tadi itu saya 

menerjemahkan COIS, gitu saya dapatkan. Oh ini ya praktekan buktikan anda 

sebagai guru tiap hari ketemu ingat ajakan singkat sekali tebak-tebak oh ini terus 

tanpa sadar anak itu nggak ada yang hilang seperti ada teman, saya ini ada di 

mana. Sekarang saya ada di Sydney. Kenapa anakku ini hamil harus kawin 

sekarang meninggal, meninggalkan aku. Orang tua jangan takut, aku kenal anak 

muda ribuan sekarang dia lagi ente dia jatuh cinta, dia lupa kamu tapi ada saatnya 

dia kan kembali. Ya ini terus habis itu dinikahkan, ya seperti itu anak Anda. Anak 

YPII yang ada nggak akan pergi begitu saja, dia akan kembali, nah kalau kembali 

sekolah kita itu nggak perlu dibangun pakai biaya-biaya Yayasan, alumni sendiri 

akan membangun. Kalau aneh gitu mengkin sekarang sudah selesai ada tambahan 

ada saran saran-saran dari Anda. Oh ya betul begitu tadi sesudah besaran. Apakah 

ada lagi? Monggo. Saya juga belajar kok. Gak ada sudah gak ada? Ya sudah ini di 

tutup saja. 
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Lampiran 3: Jawaban Tambahan Secara Tertulis 

 

2.1. Jawaban Tambahan Tertulis dari Guru SD ke-1 

 

Jawaban pertanyaan dari Sr. Nurwaningsih 

a. COIS merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup Eduard Michelis pendiri Tarekat 

Suster Penyelenggaraan Ilahi Spiritualitas hidup Bapa Pendiri yang diwariskan 

pada para suster pendahulu dan generasi pertama. Warisan utamanya adalah 

iman kepercayaan kepada Penyelenggaraan Ilahi. Iman ini diwujudkan secara 

nyata dalam sikap peduli pada anak-anak terlantar . Mereka yang 

membutuhkan pendampingan karena kemerosatan moral  susila. Spiritualitas 

ini membuahkan sikap saleh, rendah hati,  harapan, keberanian membela 

kebenaran dan keadilan, rasa cinta pada alam, jujur, bertanggung jawab, 

mencintai orang miskin, solider. Dari warisan nilai-nilai hidup ini oleh YPII 

diringkas menjadi  empat nilai inti yaitu, Cerdas, otentik, iman pada PI, 

sederhana   dan solider. Setiap nilai dasar tersebut terdapat indikator-indikator 

yang bias dilakukan. Misalnya,  …. 

b. Kualitas pribadi yang saya hidupi yaitu, Cerdas: mau belajar hal-hal baru dan 

menerapkan dalam tugas yang dipercayakan oleh kongregasi, bertanggung 

jawag dan mandiri, berkembang dalam kecerdasan sosial, kreatif, peduli dan 

mencintai lingkungan, melatih keseimbangan diri: emosi-perasaan dan 

intelektual logika, memelihara gaya hidup sehat. Otentik: memiliki 

kepercayaan diri secara wajar, mengakui kesalahan dan meminta maaf, terbuka 

akan kritik dan bersedia memperbaiki diri, mau mengembangkan bakat dan 

karunia-karunia yang di anugerahkan oleh Tuhan, menerima diri dan terbuka 

untuk mengolah pengalaman hidup. Iman pada PI: memiliki waktu untuk doa 

pribadi dan memelihara hidup rohani, bersyukur, penuh harapan, reflektif, 

…Solider: tanggap dan peduli, solider dengan rekan kerja, memahami kesulitan 

orang lain, peka, rela membantu… 

c. Kualitas pribadi nilai COIS seperti apa yang saya yakini sebagai: 

1) Seorang pendidik yang cerdas: pembelajar, peka akan perubahan yang ada 

pada diri siswa, rekan kerja. Kepekaan ini memunculkan kreativitas untuk 

melakukan pendekatan terhadap siswa maupun rekan kerja, mencari bahan-

bahan yang up to date yang inspiratif. Lumayan mengelola emosi, 

mengasah kepekaan sosial. 

2) Seorang pendidik yang otentik: menerima dan mengembangkan diri, 

percaya diri dan bertanggung jawab, mengakui kelemahan/kesalahan dan 

dengan belajar rendah hati menerima masukan dari sesama, memiliki 

kepercayaan diri secara wajar, berani tampil,  

3) Sebagai pendidik yang beriman pada PI: selalu berdoa, meditasi, bacaan 

rohani mendalami KS, bersyukur, penuh harapan, melihat hal-hal positif 

dalam hidup harian, reflektif, memelihara hidup rohani … 

4) Sebagai pendidik yang solider: mengerjakan tugas sebagai guru bersama 

para guru, memahami dan peka situasi sesama baik di komunitas maupun di 

lingkungan ker, tanggap dan peduli, rela membantu, mencarikan bea siswa 

bagi para siswa yang mengalami kesulitan. 
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d. Kualitas pribadi COIS yang saya yakini dapat ditemukan dalam peristiwa apa, 

dalam pribadi siapa, dan kapan ditemukan?  

1) Peristiwa kunjungan unit-unit untuk mengenal sekolah-sekolah di cab 

semarang dan wawan hati dengan para guru.  

2) Dalam diri beberapa orang guru yang dengan caranya menghayati 

spiritualitas PI dalam setiap pelayanan maupun dalam pergulatan kehidupan 

keluarganya 

3) Pada bulan november th. 2017  - 2018 ini  

e. Apa yang Anda yakini dalam COIS digerakkan dalam hidup Anda, sehingga 

COIS mendapat wujudnya dalam tindakan dan semangat hidup? Sebagai suster 

PI tentu spiritualitas Bapak Eduard Michelis menjadi daya geraknya. 

Khususnya iman akan Penyelenggaraan Ilahi, hidup penuh syukur dan harapan 

dalam relasi yang erat dan dalam dengan Allah.  

f. Banyak hal yang Anda lakukan agar COIS ini bermakna dan mempunyai nilai 

kehidupan? Ya  

Apa yang Anda perjuangkan selama ini sehingga COIS berpengaruh besar pada 

pola pribadi Anda? Disiplin dan konsisten. Misalnya, mencintai 

alam/lingkungan. Saya melatih kesadaran terus menerus untuk peduli pada 

lingkungan dan komitmen untuk merawat lingkungan sesuai kemampuan dan 

kesempatan yang ada. Misalnya memanfaatkan lahan yang ada.  

Gaya hidup sehat, kerja, olah raga, berdoa dan berelasi  

g. COIS hendaknya mendapat wujudnya dalam hidup harian. Tindakan apa yang 

sudah dilakukan dan merupakan nilai-ilai COIS? 

1) Menghidupi indikator COIS dalam pelayanan harian, satu indikator dalam 

satu minggu atau setiap hari.  

2) Sedia untuk mengolah emosi dan menjadi pribadi dewasa, profesional dan 

punya kepercayaan diri, percaya pada sesama dan Tuhan.  

3) Penuh perhatian pada rekan kerja, solider satu sama lain.  

4) Dll 

h. Berjuang dalam mewujudkan COIS adalah keutamaan: 

1) Potensi dalam diri apa yang dapat Anda temukan yang pendukung 

terwujudnya COIS? 

2) Reflektif, cinta alam, punya daya juang, peduli pada sesama, tanggung 

jawab,  pembelajar, mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, mencintai 

anak-anak,  

Keprihatinan apa yang menghambat terwujudnya COIS? 

1) Kurang adanya pendampingan untuk mendalami dan sharing COIS secara 

berkesinambungan, juga pembekalan terhadap guru baru maupun pemberi 

rekoleksi retret mengenai COIS maupun spiritulitas PI.  

2) Tindak lanjut dan monitoring evaluasi lemah/kurang.  

i. Sebagai pendidik apakah Anda memiliki data-data akurat berkaitan dengan 

dalam usaha implementasi nilai-nilai COIS dalam pribadi Anda? Sebutkan dan 

berilah contoh!  

j. Setelah melihat pengalaman yang sudah Anda yakini berkaitan pada kualitas 

pribadi COIS. Apa yang menjadi rekomendasi Anda agar COIS mendapat 

wujudnya secara konkret dan relevan dalam pribadi Anda (pendidik)?  
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Rekomendasinya: 

1) Dilakukan pendampingan untuk mendalami dan sharing COIS secara 

berkesinambungan secara kreatif dan menyegarkan 

2) Dilakukan pembekalan terhadap guru baru maupun pemberi rekoleksi 

retret mengenai COIS maupun spiritulitas PI setiap tahun.  

3) Perlu tindak lanjut dan monitoring evaluasi yang terukur.   

(Sr. Nurwaningsih) 

 

2.2. Jawaban Tambahan Tertulis dari Guru SD ke-2 

 

Jawaban pertanyaan Focus Group Discussion (FGD) dari Cornelia Duanne 

REFLEKSI 

a. COIS : Cerdas, Otentik, Iman pada PI, Solider 

YPII ingin membentuk pribadi pendidik maupun peserta didiknya menjadi 

pribadi yang Cerdas, Otentik, Iman pada PI, Solider. 

YPII juga menyiapkan indikator setiap program dari COIS supaya guru punya 

gambaran tentang COIS. 

b. Menurut saya, baru ciri Cerdas dan Otentik yang masih nampak dalam diri 

saya. Namun ciri Iman pada PI dan Solider masih perlu dikembangkan. 

c. Kualitas pribadi nilai COIS yang saya yakini : 

1) Sebagai pendidik yang Cerdas, saya rasa saya sudah terbuka terhadap 

perubahan pendidikan, saya mau belajar hal yang baru, saya sangat 

bersemangat melanjutkan pendidikan di saya di tingkat Magister 

2) Sebagai pendidik yang Otentik, saya rasa saya sudah menunjukkan sikap 

maupun kepribadian yang tulus di depan semua orang (teman guru, teman 

unit lain, pimpinan, siswa, maupun orang tua).  

3) Sebagai pendidik yang beriman pada penyelenggaraan Illahi, saya 

meyakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap hal yang baik maupun yang 

tidak baik, hal yang mudah maupun sulit, bahwa di dalam pribadi orang 

lain yang “sulit” pun saya rasa Tuhan tetap hadir, bahwa Tuhan sungguh 

sudah mengatur segala sesuatunya, dan saya sebagai ciptaanNya hanya 

bisa berusaha sebaik mungkin. Saya belajar lebih tentang Doa Novena 

juga setelah saya bekerja di YPII (cabang Bandung, pada waktu itu 

maupun sekarang di SD Kebon Dalem 2) 

4) Sebagai pendidik yang solider, saya rasa pada tahun-tahun ini saya 

mencoba memberikan diri saya semaksimal mungkin membantu kegiatan 

sekolah di saat saya tidak pada waktu kuliah. Maksudnya, sering kali saya 

tidak ikut serta/terlibat dalam kegiatan guru di hari Jumat siang dan Sabtu. 

Maka saya mencoba memaksimalkan membantu kegiatan sekolah di hari 

Senin – Kamis. Kalau ada yang membutuhkan bantuan mengurusi 

konsumsi, saya bantu semaksimal mungkin. Tugas sepele yang coba saya 

geluti untuk mengimbangi waktu kuliah saya. 

d. Saya sungguh melihat nilai COIS pada pribadi : 

1) Ibu Lanny Yuniarti (Kepala Sekolah SD Maria Bintang Laut Bandung 2008 

– 2016) 
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Pada peristiwa apa saja? Saya yakin banyak peristiwa yang bisa saya 

tuliskan, namun beberapa yang membekas di hati saya antara lain: 

a) Saat Bu Lanny sebagai Kepala Sekolah harus menghadapi rekan guru 

(senior) yang “berkata-kata kurang mengenakkan”. Dari sudut pandang 

saya pada waktu itu sebagai guru muda, saya “gregetan” dan heran 

melihat sikap Ibu Lanny yang “sangat ngemong” terhadap guru senior. 

Padahal kalau saya (sebagai guru muda), pasti akan menanggapi “sikap 

tidak baik/perkataan tidak baik” guru tersebut  dengan cara yang sama 

(tidak baik/ketus/marah). Menurut Bu Lanny, kalau berdebat dengan 

orang yang lebih tua, jika kita sama-sama keras, maka akan seperti 

“Menang jadi arang, kalah pun jadi abu”/Percuma. Bahwa menurut Bu 

Lanny terkadang dalam beberapa situasi; mengalah itu bukan berarti 

kalah. Sungguh teladan kebesaran hati yang sampai saat ini saya belum 

bisa melakukan. 

b) Saat SD MBL pada waktu itu berada pada masa kemerosotan murid. 

Bagaimana Bu Lanny tetap menyadarkan bahwa tanggung jawab 

mengusahakan keberlangsungan sekolah itu adalah tanggung jawab 

semua guru. Bahwa kita sebagai guru, kelangsungan hidup kita 

bergantung dari jumlah murid yang masuk sekolah kita. Maka baik-

baiklah kita melayani murid di kelas. Karena PROMOSI yang pertama 

dan utama adalah saat kita mengajar. Jika orang tua murid merasa puas 

dengan cara kita membimbing anak didik, maka mereka akan 

“bercerita” kepada teman/saudara/kenalan. Hal tersebut otomatis 

menjadi “iklan” bagi sekolah. 

c) Juga saat menghadapi KESIBUKAN program sekolah yang luar biasa 

bertubi-tubi, banyak, menyita pikiran, dan perasaan. Bu Lanny selalu 

memandang dan mengingatkan kami-staf nya;  bahwa segala Event 

(baik Lomba Sekolah, Open House, Kedatangan Sister School) bukan 

semata-mata kegiatan tahunan/rutinitas, tapi kegiatan-kegiatan tersebut 

adalah SARANA untuk memperbaiki sekolah kita. Kalau tidak ada 

Event seperti itu, kita tidak akan “bergerak”, mencari cara, “bekerja 

sama”, melakukan pembenahan, mencari dan menemukan inovasi. 

d) Ibu Lanny juga orang yang ulet dan pekerja keras. Beliau memimpin 

kami dengan KETELADANAN, KEJUJURAN, KESEDERHANAAN, 

TARGET YANG TINGGI, dan SIKAP MENGAYOMI SEORANG 

IBU.  

2) Ibu Lina (Kepala Sekolah SD Kebon Dalem , gg. Pinggir) 

a) Bu Lina adalah seorang “kakak” sekaligus “Ibu” yang mengayomi 

b) Beliau sangat menjaga perasaan orang lain, mampu membawakan diri 

dengan baik, mampu berkomunikasi dari hati ke hati, dan orang yang 

jujur 

c) Bagi saya Bu Lina adalah teladan KESOPANAN, KEPANTASAN, 

TANGGUNG JAWAB, dan KEBAIKAN HATI. 

e. Yang saya yakini dalam COIS digerakkan dalam hidup harian saya : 

Saya sungguh percaya pada Penyelenggaraan Illahi dalam hidup saya 
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f. Yang saya perjuangkan selama ini sehingga COIS berpengaruh besar pada pola 

pribadi saya : 

Kerja keras, pantang menyerah 

g. Tindakan yang sudah saya lakukan dan merupakan nilai-nilai COIS: 

a) Saya mencoba mengawali untuk bertekun dalam doa harian 

b) Saya belajar dengan tekun (melanjutkan studi MT)  

c) Saya berusaha menyesuaikan diri di mana pun dan dengan siapa pun 

h. 1) Potensi diri yang bisa mendukung terwujudnya COIS: 

a) Saya orang yang  tidak mudah putus asa sehingga mampu mengatasi 

kesulitan 

b) Saya mudah menyesuaikan diri (sebatas tertentu, jika saya mendapati 

orang yang saya ajak berkawan tidak cukup terbuka/menunjukkan rasa 

tidak suka, biasanya saya mengambil “jarak”) 

2) Keprihatinan yang menghambat terwujudnya COIS: 

Saya orang yang kurang sabar  

i. Data akurat berkaitan dengan Implementasi nilai COIS dalam pribadi saya: 

- 

j. Rekomendasi saya agar COIS mendapat wujudnya secara konkret dan relevan 

dalam pribadi saya  

 

2.3. Jawaban Tambahan Tertulis dari Guru SMP ke-1 

 

Jawaban tertulis dari pertanyaan Focus Group Discussion (FGD) dari Listeria 

 

IMPLEMENTASI NILAI-NI/.I.I COIS DALAM DIRI GURU 

a. Yang saya ketahui tentang COIS adalah nilai-nilai yang awalnya diyakini oleh 

para suster dan penggagas lainnya menjadi tujuan pembentukan karakter siswa 

di sekolah-sekolah YPII. 

Adapun nilai-nilai tersebut dijabarkan lagi menjadi 13 sikap yaitu: 

Cerdas 

1) Bertanggung jawab don mandiri 

2) Emotional sociql quotion 

3) Environnrcnt Quotient 

4) Physicol Quotient 

5) Kritis 

6) Proaktif melihat peluang – kreatif 

Otentik 

1) mampu mengolah diri 

2) Berani tampil untuk memperjuangkan nilai hidup 

3) Punya harga diri 

Iman pada PI 

1) Berpengharapan 

4) Punya relasi dengan Allah dan Sesama 

5) Optimis dan bersyukur 

Solider 

Tanggap dan Peduli 
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Masing-masing nilai tersebut masih dijabarkan lagi dengan 109alua109109or 

pencapaian yang berbeda di tiap jenjang kelas. 

Saat ini nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaannya dibahasakan menjadi 

Positive behavior. Saya termasuk menjadi penggagas program ini. Hal ini saya 

ungkapkan setelah saya kembali dari Australia (St. Bernard School) bahwa di 

sana nilai-nilai yang dikembangkan untuk pembentukan karakter siswa 

dibahasakan menjadi aturan-aturan positif dan dibahasakan oleh anak. 

Hal ini saya yakini lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan pembahasan 

kita seperti diatas. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih 

membutuhkan pemikiran yang lebih baik lagi. 

 

Beberapa tahun terakhir ini, dipandang bahwa guru hanya menekankan COIS 

pada siswa dan ada pertanyaan besar yang diberikan pada para guru apakah 

guru sudah COIS sehingga dapat mengajarkan tentang COIS, karena COIS 

merupakan nilai maka cara mengajarkan pada siswa sebainya guru menjadi 

ROLE MODEL. 

1. Nilai COIS yang tampak adalah cerdas, otentik, beriman dan solider. 

2. Kualitas nilai COIS yang saya yakini diantaranya: 

3) Cerdas 

a) Saya melihat bahwa 109alua109 Inggris dapat menjadi program 

untggulan untuk menjadi alat promosi sekolah (saat ini saya menjadi 

guru 109alua109 Inggris karena alat promosi terhebat pada 

masyarakat adalah anak itu sendiri. 

b) Ketika YPII mencanangkan pembelajaran bilingual saya melihat 

keprihatinan pada guru yang menghadapi tantangan besar dalam 

mengajar matematika menggunakan 109alua109 Inggris, saya 

berusaha membantu dan mengikuti terus tantangan yang mereka 

hadapi tapi memang saying guru tersebut harus meninggalkan 

tugasnya dan saat itu saya memberanikan diri untuk menjadi guru 

kelas yang mengajarkan mata pelajaran IPA dan matematika 

menggunakan 109alua109 Inggris. 

c) Ketika menjadi guru kelas saya menyadari kemamouan pedagogic 

saya belum baik karena saya adalah sarjana pendidikan 109alua109 

Inggris. Oleh karena itu saya mencari peluang untuk dapat manambah 

ilmu pedagogic saya di tingkat Sekolah Dasar dengan kuliah lagi di 

PGSD melalui UT. Pendidikan tersebut berhasil saya tempuh dengan 

baik. Padahal ini saya merasa saya harus bertanggungjawab pada 

bidang yang sudah saya pilih dan dipercayakan oleh YPII pada saya. 

d) Saya merasa saya juga memiliki kecerdasan emosional, karena selama 

ini saya 109alu menghadapi beberapa masalah dengan teman sejawat 

dengan baik tanpa ada perselisihan yang hebat. 

e) Kritis: saya merasa saya bersikap kritis terhadap beberapa hal yang 

saya rasa tidak cocok dan saya sampaikan pada yang bersangkutan 

meskipun apa yang saya sampaikan tidak serta merta diterima. Tapi 

saya sudah merasa lega 109alua saya sudah meyampaikan pendapat 

saya. 
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f) Ada beberapa nilai yang saya rasa belum maksimal melaksanakannya 

i. Environment quotion, bagaim,ana menjaga alam dengan 

mengurangi sampah plastic dan pemilahan sampah serta recycle 

ii. Dalam physical quotion saya merasa belum begitu baik karena 

masih sering lupa maka saat banyak pekerjaan yang dikerjakan. 

2) Otentik 

a) Bersikap positif terhadap permasalahan yang dihadapi 

b) Berani menyampaikan pendapat, kritik/saran 

3) Iman 

4) Solider 

a) Mau bekerjasama 

b) Menyediakan diri untuk membantu orang lain 

3. Kualitas pribadi COIS dapat ditemukan setiap hari dalam setiap perjumpaan 

dengan siswa, teman sejawat, orang tua, pimpinan dan masyarakat. Dalam 

berbagai macam peristiwa 

a) Peristiwa pembagian tugas mangajar, Kepala Sekolah memiliki pemikiran 

cerdas, kritis untuk dapat membagi tugas mengajar dengan baik, sebaliknya 

guru juga harus COIS ketika menerima tugas mengajar tersebut. 

b) Ketika terjadi permasalahan dengan orang tua murid maka sebagai guru 

harus memiliki ESQ yang baik sehingga mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan bijak. 

c) Ketika ada kebijakanaan pimpinan yang mungkin kurang baik, guru segera 

mengkritisi dengan santun. 

4. .. 

5. .. 

6. .. 

7.  Potensi dalam diri yang dapat saya temukan dalam mendukung terwujudnya 

COIS adalah 

a) Pribadi yang terbuka, mau belajar 

b) Keprihatinan yang menghambat terwujudnya COIS 

c) Pribadi yang tertutup 

8. Usaha implementasi nilai-nilai COIS dalam pribadi 

a) Mengupayakan membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

baik (bertanggungjawab) 

b) Berusaha selalu hadir di sekolah tepat waktu 

c) Berusaha selalu hadir dalam tugas sebagai pendidik (jarang sekali ijin untuk 

keperluan pribadi) 

d) Membangun relasi komunikasi dengan teman sejawat, orang tua siswa 

maupun pimpinan 

e) Bersyukur, optimis dan bepengharapan terhadap pekerjaan yang diberikan 

dan dipercayakan 

f) Mengajak siswa siswi melakukan doa novena setiap kali pada perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan besar. 

9. Rekomendasi saya agar COIS mendapat wujudnya secara konkret dan relevan 

dalam pribadi saya (pendidik) 
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2.4. Jawaban Tambahan Tertulis dari Guru SMP ke-2 

 

Jawaban pertanyaan dari Bapak Agustinus Haryono 

Refleksi Implementasi COIS 

a. Yang sava pahami tentang COIS dan segala seluk beluknya. Kkarakter 

yang diharapkan untuk setiap siswa yang sekolah di sekolah-sekolah di 

bawah naungan Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia. Setiap siswa 

diharapkan memiliki karakter Cerdas, Otentik, Iman pada PI (Tuhan) dan 

memiliki sikap Solider. Untuk mencapai harapan tersebut COIS 

dimasukkan dalam RPP mengajar dan pelajaran tersendiri ke PI an atau 

masuk pada jam pelajaran agama. Kepribadian yang berkarakter COIS 

tentu berpengaruh bagi para guru, termasuk saya sendiri. 

b. Ciri-ciri pribadi yang berkualitas nilai COIS sedikit banyak juga menjadi 

semangat bagi saya. Menurut saya ciri-ciri COIS juga rnempengaruhi 

kehidupan saya, sikap hidup saya.  

c. Kualitas pritiadi bernilai COIS pada diri saya:  

1) Seorang pendidik yang Cerdas, saya berusaha bergaul, rnengikuti 

kegiatan-kegiatan dan membaca dari media-rnedia.  

2) Searang pendidik yang Otentik, saya berusaha nreniadi diri sendiri 

menerima segala kekurangan dan kelebihan. Mengolah diri melalui 

kegiatan yang rohani dan nonrohani secara seimbang. Berani 

mernperjuangkan keutamaan nilai-nilai hidup dan menjunjung tinggi 

harga diri.  

3) Seorang pendidik yang beriman pada PI. saya berusaha terlibat secara 

rutin setiap hari, membaca firman Tuhan harian, visitasi/berkunjung 

ke Sakramen Mahakudus setiap hari di Gereja Kebon Dalem, 

mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan dan gereja.  

4) Seorang pendidik yang Solider, saya berusaha terlibat  memperhatikan 

sesama, membantu sesama  yang sakit dan berkekurangan. Terhadap 

yang sakit bersama-sama umat  lain mendoakan dan berkunjung orang 

yang sakit. Rela memberikan sesuatu kepada sesama yang 

rnembutuhkan. 

d. Kualitas pribadi COIS dapat saya temukan dalarn pribadi Tuhan Yesus 

Kristus, dalam setiap peristiwa hidup Yesus, misalnya: Tuhan Yesus 

ketika masih berumur I2 tahun tertinggal di bait Allah bertanya jawab 

dengan para alim ularna, menyembuhkan orang lumpuh, Pendoa, 

membantu yang berkekurangan dan kelaparan dll.  

e. COIS diwujudkan dalam tindakan dan semangat hidup karena bimbingan 

Roh Kudus menggerakkan hidup saya, apalagi dicontoh oleh para siswa. 

f. Yang saya perjuangkan selama ini sehingga COIS berpengaruh besar pada 

pola pribadi saya yaitu saya menjalani kehidupan yang wajar, rutin namun 

berusaha menekuni secara berkelanjutan, dimulai dari hal-hal kecil. 

g. Tindakan yang sudah dilakukan dan merupakan nilai-nilai COIS misalnya: 

Cerdas: bertanggunjawab dan melaksanakan segala tugas yang diberikan, 

membaca media, mengatasi emosi/menahan emosi. 



112 
 

Otentik: memperjuangkan nilai-nilai baik (jujur) kepada para siswa ketika 

ulangan/tes 

Iman pada Tuhan: berdoa setiap hari, beribadah, berpengharapan akan hari 

esok, selalu mensyukuri karunia Tuhan. 

Solider: menolong sesame, mengunjungi orang sakit, ikut melayat dsb. 

h. Berjuang mewujudkan COIS adalah keutamaan:  

Potensi yang saya temukan mendukung terwujudnya COIS adalah 

Baptis sejak bayi, lingkungan yang mayoritas katolik, sekolah yayasan 

(Pangudi Luhur), pendidikan yang disiplin di asrama Van Lith, terlibat 

dalam kegiatan gereja, aktif di lingkungan dan wilayah, aktif dalarn 

kegiatan rnasyarakat.  

i. Keprihatinan yang rnenghambat terwujudnya COIS adalah kadang merasa 

jenuh dengan kegiatan rutinitas.  

j. Saya tidak merniliki data-data akurat dalam usaha irnplementasi nilai-nilai 

COIS pribadi saya.  

k. Saya berusaha hidup lebih baik dari waktu ke waktu..  
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2. Rangkuman dan analisis hasil FGD 

Hasil dan analisa FGD dari implementasi nilai-nilai COIS oleh para guru ditampilkan dalam bentuk tabulasi seperti dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel L.1. Hasil Focus Group Discussion (FGD) 

No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  

1.  YS C O I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 8 tahun mengajar 

2. Memberi contoh pada peserta didik 

agar menjadi pribadi berkarakter khas 

PI (O-2) 

3. Kerelaan belajar dari orang lain yang 

lebih tua besar (C-3) 

4. Bertanggungjawab sebagai guru kelas 

dan mandiri melaksanakannya (C-1) 

5. Kehadiran kita dalam menemani anak-

anak dapat saling mempengaruhi diri 

kita, mereka menjadi bagian dari 

kita.(C-1, I-2,S) 

6. Ada kerendahan hati dari anak yaitu 

belajar berdoa dari anak-anak (I-3) 

7. Penerapan COIS saya belum melihat 

dari sharingnya- namun Solider karena 

tanggap dan perduli menjadi start yang 

bagus (sharing di Sumatera dengan 

guru-guru senior)- mengoncengi, 

belajar mendengarkan dan mengajarkan 

senior2nya. 

1. orang yang kurang 

sabar 

 

2. Penugasan dari 

yayasan kurang 

jelas 
 

3. Jika terjadi ketidak 

kompakan dalam 

tim 
 

4. Mengakui diri, 

bahwa motivasi 

masih bekerja 

karena 

membutuhkan/ 

mencari uang  

Kekuatan YS dalam 

mengimplementasikan 

nilai ada pada nilai Cerdas. 

Kecerdasan yang 

berkembang menyangkut 

pada sikap tanggung jawab 

dalam mendampingi 

peserta didik. Sikap solider 

dan tanggap menjadi start 

yang bagus untuk 

mengembangkan diri 

dalam 

mengimplementasikan 

nilai-nilai COIS. 

Alternate solusi: 

Perlunya mengembangkan 

diri pada aspek nilai 

Otentik dan Solider 

2.  EM C O  S 1. 10 tahun mengajar 

2. Guru kelas 

1. Dimarahi orang tua 

dan dikomplain 

Iman adalah dasar dalam 

mendidik peserta didik di 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  
 

3. Bisa mengolah diri sehingga mampu 

menjadi seorang guru bahkan sudah 

merasa hatinya untuk anak-anak.(O-

1,I-3,S) 

4. Dengan mengajar merasa memiliki 

harga diri. (C-3) 

5. Mau belajar dari orang lain (C-3) 

6. Menumbuhkan harapan (I-1) 

7. Mengalami sendiri dan berproses 

dalam implementasi COIS dalam 

diri (C) 

sekolah karena tanpa iman 

yang mendalam nilai-nilai 

COIS sulit untuk diterapkan. 

EM cukup idealis dalam 

memasukkan COIS melalui 

Iman sehingga cenderung 

mengabaikan pendekatan 

pribadi dengan peserta didik. 

Nilai-nilai COIS cenderung 

diterapkan satu arah “one 

way” dari guru kepada 

peserta didik, ia tidak 

menangkap bahwa peserta 

didik memiliki potensi Iman 

dan talenta yang 114esa lebih 

unggul dari gurunya. 

3.  RIF C   S 1. 14 tahun mengajar 

2. Mengerti visi YPII mendampingi 

peserta didik untuk menjadi pelaku 

perubahan dalam menghadapi 

tantangan zaman. Visi diterjemahkan 

dalam COIS 

3. Kreatif mengimplementasikan nilai-

nilai dalam mengajar (C-3) 

4. Peristiwa yang menyentuh membuat 

RIF ini bertekad menjadi guru. 

Panggilan sebagai guru dalam mendidik 

anak-anak membuatnya puas dan enjoy. 

(I-2) 

 COIS diterapkan melalui 

nilai-nilai cerdas- yaitu 

bekerja dengan tanggung 

jawab- jujur dan terbuka. 

Hal itu disharingkan 

dengan laporan keuangan 

yang dipercayakan 

padanya. Untuk 

pendekatan kepada anak-

anak didik- saya belum 

dapat menangkapnya. 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  

4.  DA C O I S 1. 13 tahun mengajar 

2. Guru kelas 

3. Menyadari diri bahwa guru  menjadi 

role model bagi peserta didik (C-1, O2) 

4. Terbuka terhadap perubahan dan mau 

belajar sesuatu yang baru (C-4) 

5. Bersikap tulus terhadap peserta didik, 

orang tua, dan rekan guru (O-2, I-3)) 

6. Saya yakin Tuhan hadir dalam segala 

situasi dan pribadi (I-1)  

7. Memiliki daya juang dalam mengatasi 

kesulitan (C-3,I-2) 

8. Berani melihat peluang dan 

menghadapi tantangan (C-3) 

9. Dalam bekerja guru ini senang 

melibatkan orang lain (guru-guru dan 

ortu murid)- sehingga hasilnya akan 

lebih maximal dalam mendidik murid-

muridnya (S) 

10. COIS diterapkan dengan mendengar-

kan dan melayani dalam sikap Solider 

Pribadi yang kurang 

sabar 
DA menyadari bahwa 

seorang guru adalah role 

model bagi perserta didik 

dalam 

mengimplementasikan 

nilai-nilai COIS.   

Keyakinan iman bahwa 

Tuhan hadir dalam dirinya 

membuahkan sikap solider 

dengan melibatkan orang 

lain dan implementasi nilai 

Cerdas ini cukup dominan.  

Alternatif solusi 

Sejak kecil mulai diajari 

belajar melalukan hal-hal 

yang sederhana-sederhana 

dan melakukan 

semaksimal mungkin 

5.  AN C  I S 1. 30 tahun mengajar 

2. Mudah membantu orang lain (S) 

3. Semangat pantang menyerah, mengajar 

sambal kuliah yang jaraknya sangat 

jauh.(O-2) 

4. Pandai membagi waktu dan kesempatan 

I 

1. Tanggungjawab 

sendiri menjadi 

tidak 

selesai/terlalaikan 

2. Kadang juga kurang 

sabar menghadapi 

Sikap solider jadi pintu 

masuk COIS yang 

diterapkan guru dan dalam 

pendampingan pada ortu 

peserta didik.  
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  
5. Membantu sesama guru yang 

mengalami kesulitan.(S) 

6. Cerdas mengendalikan emosi dalam 

menghadapi anak-anak dari latar 

belakang yang keras dapat dihadapi 

dengan kelembutan hati (C-2) 

7. Mendampingi anak dengan ketulusan 

hati (I) 

8. Cerdas memanaje waktu untuk 

membantu anak (C-1, S) 

9. Berani refleksi diri dan sadar  (O-1) 

10. Kreatif mencari metode dalam 

pendampingan peserta didik.(C-2) 

anak-anak yang 

keras (anak-anak 

Batak) 

3. Perbendaan 

pendapat membuat 

tegang 

4. Belum  mewujudkan 

COIS secara utuh 

 

 

Implementasi sikap solider 

AN sangat terkait dengan 

sikap cerdasnya.seperti 

kreativitas dalam 

membantu anak-anak yang 

lemah dalam belajar 

dengan memberi 

pendampingan. 

 

 

6.  NT C 

 

 

 

I S 1. Implementasi COIS butuh proses 

bertahap demikian juga untuk peserta 

didik membutuhkan role mode (C-3) 

2. Memberikan yang terbaik apa yang 

dipunyai kepada peserta didik (C-2, I-3) 

3. Ada kemauan untuk belajar dan 

berkembang bersama (C-4) 

4. Happy menjadi Guru karena bisa 

mendampingi anak-anak didik dan anak 

sendiri (I-2) 

5. Ada usaha untuk berkembang (C-3) 

6. YPII menjadi satu-satunya sekolah 

pilihan 

7. Pribadi yang mudah adaptasi dan 

bergaul dengan guru-guru dan ortu 

1. Belum menemukan 

cara menghadapi 

anak agresif 

2. Ada rasa/sikap 

solider bersama 

teman-teman (S) 

3. Selamun 

mengusahakan 

untuk bekerja team 

work 

NT mengalami bahwa 

bahwa implementasi COIS 

membutuhkan proses 

secara bertahap. Dari 

proses bertahap tersebut 

NT lebih banyak 

mengimplementasi nilai-

nilai COIS mulai dari nilai 

Cerdas 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  
murid (O-1, C-2) 

8. Kreativitas dan semangat pantang 

menyerah ditantang (C-3) 

7.  LR C O I S 1. Iman menjadi landasan dalam 

menghadapi berbagai persoalan 

2. Terbuka dan peka terhadap kebutuhan 

serta menanggapinya dengan kreatif (S) 

3. Menghadapi permasalahan dengan 

orang tua peserta didik dengan bijak 

(C-2) 

4. Bersikap positif terhadap permasalahan 

yang dihadapi dan berani 

menyampaikan pendapat, kritik serta 

memberi saran (C-2) 

5. Yakin bahwa Allah senantiasa 

menyertai dalam setiap langkah 

kehidupan saya (I-2) 

6. Saya tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi setiap permasalahan 

hidup(O-2) 

7. Memiliki relasi dan komunikasi yang 

baik dengan pimpinan, orang tua 

peserta didik, dan rekan kerja (C-2) 

8. Mau bekerjasama dengan sesama dan 

menyediakan diri untuk membantu 

orang lain.(S) 

9. Menemukan kebahagiaan menjadi guru 

kelas.(C-2, I-2) 

10. Sadar apa yang dilakukan berguna bagi 

Ada beberapa dinilai 

yang belum 

diimplementasikan 

secara maksimal seperti 

mencintai lingkungan 

dengan mengurangi 

sampah plastic dan 

pemilahan. Kurang 

menjaga kesehatan 

tubuh  

Implementasi nilai-nilai 

COIS dapat dipraktekkan 

dalam pelbagai cara- 

karena anak didik adalah 

feed back utk 

mengembangan diri 

sebagai guru 

Bagi LR Iman menjadi 

landasan dalam 

mengimplementasikan 

nilai-nilai COIS 

Alternatif solusi 

Adanya reward bagi 

pendidik yang telah 

menjadi pendidik yang 

COIS 

Belajar menemukan cara 

agar Bahasa Inggris 

diminati 

Belajar dari teman guru 

yang mau berusaha 

mengajar dalam Bahasa 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  
orang lain dan membuat diri bahagia 

(S, I-2) 

11. Iman tampak dalam perilaku harian (I) 

12. Yakin bahwa Tuhan sendiri yang 

menyelenggarakan dan kita berusaha 

semaksimal mungkin (I) 

Inggris 

 

8.  AY C O  S 1. Mengajar itu bermain-main dan dongen 

membangun emosi.(C-2) 

2. Cerdas bukan  hanya fisik tetapi juga 

emosional (C-3) 

3. Guru harus mengikuti perkembangan 

jaman dan kebutuhan peserta didik, 

maksudnya dalam pembelajaran harus 

disertai prakter atau penerapan (C-4) 

4. Guru kreatif dalam mengolah materi 

ajar sehingga bermanfaan bagi peserta 

didik yaitu mengembangkan metode 

sesuai dengan minat dan yang disukai 

anak melalui komputer (C-3). 

Kurang sabar dan 

kurang dapat menguasai 

peserta didik 

AY mengimplementasikan 

COIS mulai dan dominan 

dari nilai Cerdas dan 

berkembang ke sikap solider. 

Sikap solider tampak melalui 

kecinttaannya pada peserta 

didik 

Alternatif solusi 

Mendidik dengan kreatif agar 

nantinya dapat berguna bagi 

peserta didik. 

9.  AS C   S 1. Guru menyadari bahwa ia berperan 

sebagai role model bagi peserta 

didik karena keteladanan seorang 

guru lebih mengena bagi pendidikan 

peserta didik.(C-1) 

2. Cerdas juga terwujud dalam realita 

hidup konkret harian, misal 

kepekaan terhadap lingkungan (C-2) 

3. Mengajarkan pembiasaan pada anak 

1. Sebelum dari 

pemerintah kita sudah 

melakukan tetapi 

belum ‘greng’belum 

mumpuni. 

2. Menjadi orang cerdas 

menuntut reward dan 

belum menjadi nilai 

keutamaan dirinya  

Nilai-nilai COIS bagi AS 

adalah nilai yang bersifat 

universal.  

Implementasi nilai COIS 

yang yang dikembangkan 

AS adalah nilai Cerdas 

yang sangat berkaitan 

dengan tugas sebagai 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  

meskipun kurang diimbangi 

pendidikan di rumah atau di 

lingkungan masyarakat (C-1). 

4. COIS sudah diterapkan dalam 

praktek tanpa disadarinya, nilai-nilai 

COIS bersifat universal. (C-1) 

3. Penggunaan istilah 

seperti DPI (Divine 

Provindence 

Indonesia) maka perlu 

dipermudah atau 

menggunakan bahasa 

yang sederhana  

pendidik. 

Peka terhadap kondisi 

peserta didik – beri contoh 

dalam tindakan nyata. 

Alternatif solusi 

Menggunakan kata yang 

sederhana dan mudah 

ditangkap banyak orang. 

10.  MT C  I  1. Mengajar SMP lebih mudah daripada 

SD 

2. Peserta didik masa SMP membutuhkan  

perhatian khusus (C-2) 

3. Guru harus cerdas lebih dulu kemudian 

peserta didik juga cerdas (C-1) 

4. Waktu adalah berkat atau anugerah.(I-

2) 

5. Menanamkan nilai bahwa apa yang 

diterima termasuk teman adalah 

pemberian Tuhan, teman bukan saingan 

(I-2) 

6. harus tetap semangat dalam 

mengimplementasikan COIS. 

7. Belajar terus menyemangati diri itu 

penting (COIS) 

Butuh sikap solider Prinsip MT adalah bahwa 

Guru harus cerdas dulu 

sebelum bisa mentransfer 

ilmu kepada anak-anak 

didik. Baik cerdas dalam 

ilmu maupun nilai-nilai 

karakter.  

Mengimplentasikan COIS 

dilakukan melalui hal-hal 

yang sederhana dan 

menyadari bahwa waktu 

dialami sebagai berkat 

 

Alternatif solusi 

Tetap  

11.  AG C  I S 1. 24 tahun mengajar agama 

2. Berusaha menjadi diri sendiri, 
1. Buku COIS belum 

ada dan sedang 

Implementasi nilai-nilai 

COIS dimulai dari diri 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  
menerima segala kekurangan dan 

kelebihan, sederhana, serta berani 

memperjuangkan nilai-nilai hidup (O-

1)  

3. Mensyukuri rahmat Tuhan, secara rutin 

berdoa, kunjungan Sakramen 

Mahakudus, membaca firman Tuhan, 

terlibat dalam lingkungan dan gereja (I-

2) 

4. Memperhatikan orang lain, 

mengunjungi orang sakit, dan 

mendoakan (I-3,S) 

5. Guru sadar sebagai role model bagi 

peserta didik maka harus selalu belajar 

dan kreatif (C-4) 

diproses 

2. Perlu menyapa 

secara pribadi 

dengan peserta 

didik 

sendiri menjadi pribadi 

yang otentik dan 

menyadari bahwa guru 

sebagai role model bagi 

peserta didik. 

COIS sudah dijalankan 

namun belum disadari 

sepenuhnya 

12.  TR C O I S 1. Kreatif mencari cara agar peserta didik 

dapat berkonsentrasi (C-3) 

2. Sadar untuk menanamkan COIS harus 

dimulai dari diri guru sendiri (C-1) 

3. Ada kesempatan refleksi diri di malam 

hari dan memiliki buku panduan 

refleksi guru dalam 

mengimplementasikan COIS (O-1, I-2) 

4. Belajar terus akan menambah 

kecerdasan dan tidak hanya di lokasi 

sekolah (C-4) 

5. Solider, ada rasa impati terhadap orang 

lain.(S) 

6. Guru ada pemberian diri dengan hati 

1. Mengajar SD itu 

sulit. 

2. Banyak anak dari 

keluarga broken 

home dan menjadi 

tukang peras 

3. Melakukan 

pendekatan pada 

peserta didik dan 

diajak bicara 

4. Mengemas materi 

jadi menarik 

Learning by doing- TR 

merefleksikan pelbagai 

peristiwa yang terjadi- 

untuk bahan pengajaran 

bagi peserta didik. 

Sikap solider 

dikembangkan melalui 

pendampingan terhadap 

peserta didik yang kurang 

mampu secara intelektual 

dan finansial, diarahkan 

pada kelompok Barongsai- 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  
pada peserta didik (C-2, I, S) 

7. Guru tetap merangkul dan 

memperhatikan anak-anak yang kurang 

mendapat perhatian orang tuanya (I-2, 

S) 

8. Mengumpulkan anak-anak yang ikut 

barongsai, melihat dan mencermati hal-

hal positif dalam diri mereka. 

Solidaritas mereka sangat tinggi-

haru.(S) 

9. Karena karakter maka tidak dapat 

diukur dengan angka tetapi butuh 

pengamatan yang jeli. 

10. Yang penting bagaimana kita 

mendampingi peserta didik dengan hati 

agar menjadi lebih baik.(I, S) 

11. Ada refleksi harian di sekolah 

5. Keluarga tidak 

mendukung untuk 

perkembangan anak 

6. Kesulitan 

memberikan nilai 

dalam bentuk angka 

 

sehingga terjadi perubahan 

signifikan. Peserta didik 

belajar bertanggung jawab 

dan disiplin serta memiliki 

rasa percaya diri yang kuat 

serta kompak. 

Nilai-nilai COIS 

diimplementasikan dalam 

hidup keseharian di sekolah. 

 

13.  LS C  I S 1. Guru kreatif dan inovatif serta peka 

terhadap kondisi peserta didik (C-3) 

2. Guru berupaya mengembangkan 

kepribadian melalui kecerdasan 

yang dimiliki.(C-3) 

3. Terus menerus berani mengasah diri 

dengan belajar agar tetap cerdas 

(ada kesadaran diri) –(C-1) 

4. Lebih banyak menanamkan karakter 

dengan etika tata karma  

1. Mengalami kesulitan 

ketika menyampaikan 

materi dengan bahasa 

yang tidak tepat atau 

sesuai 

2. Mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Jawa tidak 

disukai serta dianggap 

tidak berguna 

3. Berhadapan dengan 

peserta didik yang 

Pengalaman menjadi fondasi 

dan keyakinan LS dalam 

mengajar anak didik namun 

sepertinya metodenya “ satu 

arah- one way”- dimana anak 

harus patuh dan mengikuti 

caranya. 

LS cukup dominan dalam 

implementasi nilai cerdas 

namun tampak kurang 

terinternalisasi dalam diri. 
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No Nama 

Perkembangan Faktor Analisis dan Alternative 

solusi 

C O I S Pendukung   Penghambat  

5. Belajar dari pengalaman, tergerak 

untuk terus mengajarkan Bahasa 

Jawa (learning by doing) (C-3) 

6. Sadar bahwa implementasi COIS 

perlu adanya pembiasaan (C-6) 

 

orang tua sibuk maka 

jarang bertemu. 

Pendidikan karakter 

dan etika di keluarga 

kurang sehingga anak 

terbiasa berkata-kata 

kasar yang keluar. 

4. Tidak ada evaluasi 

pelaksanaan COIS. 

5. Implementasi COIS 

juga kurang 

konsisten. 

6. Mengimplementasika

n COIS tetapi tidak 

merefleksikan dan 

membuat nilai sesua 

yang diharapkan 

7. COIS yang tertulis di 

raport masih sekedar 

melengkapi dan nilai 

“dengkulan” 

8. Buku panduan COIS 

tidak pernah dibaca 

9. Guru ini menerapkan 

COIS pada peserta 

didik bersifat 

instruksi atau satu 

arah 

 

Alternatis Solusi 

Pembentukan COIS perlu 

pembiasaan dalam diri guru 

dan peserta didik. 

Implementasi COIS perlu 

dilakukan evaluasi dan perlu 

standar penilaian sebagai 

acuan. 

Peserta didik perlu 

didampingi dalam 

mengembangkan 

kecerdasannya 

Perlu dievaluasi, dilengkapi/ 

disempurnakan 

Pembekalan atau pembinaan 

dilakukan setiap tahun 

terlebih untuk guru baru 
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14.  CH C O   1. Waktu disadari sebagai anugerah 

2. Cerdas mengambil sikap pada waktu 

dan situasi secara tepat (C-). 

3. Cerdas juga bukan hanya nilai atau IQ 

tetapi juga Sqnya/sikapnya  

4. Belajar itu tanpa batas (C-4) 

5. Sadar sebagai makluk Tuhan (I-2) 

6. Secara kritis belajar menyelami 

123esame lebih jauh (S) 

7. Berani mengungkapkan diri dan 

pendapat (O-2)  

8. Bergaul dan saling belajar yang baik 

(S) 

9. Belajar dan mencintai lingkungan alam 

dan belajar dari alam.(C-5)  

10. Untuk menanamkan nilai semua 

sekolah mempunyai cara masing-

masing  

11. Menjadi diri sendiri agar tidak diserang 

(O) 

1. Orang tua hanya 

mengajarkan baik 

dan buruk padahal 

yang buruk belum 

tentu sungguh-

sungguh buruk 

2. Orang tua tidak rela 

anak-anaknya 

mengalami 

kesulitan padahal 

itu dilakukan untuk 

perkembangan 

anak-anak mereka. 

 

Nilai-nilai COIS belum 

sepenuhnya disadari oleh 

guru-guru SMP 

CH cukup memahami 

nilai-nilai COIS, dengan 

mensyukuri anugerah 

Tuhan 

 

Orang tua perlu diedukasi 

Perlu mempertemukan 

orang tua untuk 

pendidikan karakter agar 

seimbang antara 

pendidikan di rumah 

dengan di sekolah. 

15.  SN C O I S 10. Mau belajar hal-hal baru, 

bertanggungjawab pada tugas yang 

dipercayakan, mandiri, berkembang 

dalam kecerdasan social, kreatif, 

peduli, dan mencintai lingkungan. (C-

1,2,3,4) 

11. Melatih keseimbangan diri dan 

intelektual, dan memelihara hidup sehat 

(C-5).   

1. Kurang adanya 

pendampingan untuk 

mendalami dan 

sharing COIS secara 

berkesi-nambungan 

2. Kurang adanya 

pembe-kalan dan 

mengenai COIS 

Memahami nilai-nilai COIS 

dan mengimplementasikan 

dalam hidup sehari-hari 

melalui hal-hal sederhana 

dan berdampak bagi sesame 

serta lingkungan alam. 

Disiplin dan konsistensi serta 

refleksi selalu diupayakan 
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C O I S Pendukung   Penghambat  
12. Disiplin dan konsisten (C-1) 

13. Memiliki rasa percaya diri secara wajar, 

berani mengakui kesalahan dan 

meminta maaf, terbuka akan kritik dan 

memperbaiki diri, mengembangkan 

bakat dan karunia yang dianugerahkan 

Tuhan (C-1, O) 

14. Memelihara hidup rohani dan 

menyediakan waktu untuk berdoa, 

bersyukur, hidup penuh harapan (I) 

15. Tanggap dan peduli terhadap rekan 

kerja, memahami kesulitan sesame, rela 

membantu (S) 

maupun spiritualitas 

PI. Terhadap guru 

baru baik melalui 

rekoleksi, retret, dan 

sebagainya  

3. Tindak lanjut dan 

monitoring evaluasi 

lemah/kurang 

Alternatif solusi 

Dilakukan pembekalan 

tentang spiritualitas PI dan 

COIS terhadap guru baru. 

Dilakukan pendampingan 

tentang  spiritualitas dan 

COIS secara 

berkesinambungan 

Perlu dilakukan monitoring 

dan evaluasi yang terukur 

16.  ER C   S 1. Memperlakukan semua peserta 

didik tanpa membeda-bedakan yaitu 

peserta didik di SMA KD dan SMP 

MU.(C-2) 

2. Dapat belajar dari pengalaman 

kehidupan keluarga-keluarga 

mereka (C-4) 

3. Transfer nilai-nilai COIS dengan 

cara melebur secara pribadi dan 

melayani anak didik dengan hati- 

disamping mengajar secara umum di 

depan kelas.(S) 

Tidak hafal visi YPII Pemahaman nilai-nilai 

COIS bagi ER masih 

“ngambang” maka kurang 

dapat 

mengimplementasikan 

nilai-nilai COIS dan 

pengalaman yang cukup 

banyak adalah 

mendampingi anak  

17.  YO C   S 1. Memahami visi YPII 

2. Orang yang bertanggungjawab dalam 
1. Solider menunda 

pekerjaan/tugas 

Menterjemahkan pengalaman 

hidup sebagai bahan ajar 
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C O I S Pendukung   Penghambat  
tugas dan tidak tega melihat situasi dan 

kondisi teman.(C-1) 

3. Orang yang tegas, mandiri, disiplin dan 

tanggungjawab demikian juga dalam 

mendidik peserta didik hingga peserta 

didik sadar (C-1) 

4. Bangga peserta didik yang didiDik 

dengan tegas dan kerap menjadi pribadi 

yang berhasil (O-3). 

5. Guru memahami situasi dan kondisi 

peserta didiknya (C-2) 

6. Guru-guru sudah mendapatkan 

sosialisasi nilai-nilai serta Renstra YPII 

2015-2025 dari Yayasan. 

7. Belajar, berjuang bersama-sama 

menghidupi nilai-nilai agar memberkati 

hidup peserta didik dan dalam 

menghadapi tantangan zaman.(C-4) 

8. Guru-guru mencoba 

mengimplementasikan nilai-nilai agar 

menjadi garam dan terang dunia seperti 

Tuhan Yesus.(I-3) 

9. Setiap alumni menjadi pribadi 

berkarakter COIS dimanapun mereja 

berada  

10. Nilai-nilai COIS sudah mulai dicoba 

untuk dimasukkan dalam RPP, SKL 

sampai batas akhir 

2. Berhadapan dengan 

anak yang tidak 

seenaknya 

3. sikap keteladanan 

sering dilupakan 

baik dari suster 

maupun guru-guru 

4. Nilai-nilai COIS 

sudah mulai dicoba 

untuk dimasukkan 

dalam RPP, SKL 

epada anak didik. 

Ada rasa tanggung jawab dan 

disiplin yang diterapkan pada 

siswa 

Memiliki idealisme yang 

ingin ditanamkan pada anak 

didik 

Nilai-nilai COIS yang 

diajarkan lewat sikap otentik 

dan Iman akan 

Penyelenggaraan Illahi. 
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18.  LT C   S 1. Tidak bisa/tega membiarkan segala 

sesuatu yang tidak beres atau teman 

yang lambat kerja (S) 

2. Orang yang disiplin diri dan 

terhadap peserta didik.(C-1) 

3. Dapat bekerjasama dengan guru-

guru lain (C-3) 

4. Guru mendidik dengan sabar dan 

memahami situasi peserta didik (C-

2) 

5. Implementasi nilai-nilai COIS mulai 

dari diri sendiri.(C-4) 

6. Bersyukur berada di sekolah SMA 

KD (I-2). 

7. Disadari bahwa menjadi guru adalah 

panggilan dan kehendak Tuhan.(I-2) 

8. Melihat dan memperhatikan peserta 

didik dengan cerdas agar bertumbuh 

kembang (C-2). 

9. Bersyukur atas anugerah Tuhan bisa 

mendampingi peserta didik dengan 

baik (I-2). 

1. Tidak hafal visi 

YPII 

2. Kurang tegas 

mengambil sikap 

3. Tidak bisa rem diri 

dan kurang 

memberi 

kesempatan pada 

yang lain 

4. Anak yang nakal 

terlalu kreatif tapi 

malas 

Guru yang jujur namun 

lemah dalam 

“mengendalikan” anak didik. 

Artinya: Seolah guru ini 

membiarkan anak didik jalan 

sendiri dalam hal tanggung 

jawab dan disiplin. Padahal 

tipe guru ini 

memperjuangkan nilai-nilai 

hidup dengan cara melihat 

dulu realita anak-anak dan 

dari situ beliau “masuk”. 

Lebih suka mendengarkan 

anak didik-sebelum 

mengajarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam COIS. 

Artinya nilai-nilai yang 

diajarkan diberikan lewat 

pengalian dari pengalaman 

anak. 

Nilai-nilai COIS 

disampaikan secara pro-aktif 

dengan melihat peluang-

berpikir kreatif dalam 

mengemas dan 

menterjemahkannya untuk 

mengajar. 
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19. RS S O  S 1. Senang berbagi ide (S) 

2. Merasa bangga menjadi seorang guru 

(I-2) 

3. Mendidik dengan hati sehingga peserta 

didik merasa dihargai dan ditemani (C-

2, I) 

4. Peserta didiknya akhirnya berhasil  

5. Mengembangkan semangat murah hati 

(I, S) 

6. Senang peserta didik yang didampingi 

menjadi pribadi yang mandiri dan 

sukses (0-3,I) 

7. Kerjasama dengan guru-guru yang lain 

dalam mendampingi peserta didik (C-2) 

8. Sadar peserta didik adalah anak-anak 

yang dititipkan Tuhan  

9. Guru mendidik dengan hati terlebih 

bagi anak yang minder, kurang 

perhatian, dan membuat masalah di 

kelas (C-2, I). 

10. Orang tua senang dan berterima kasih, 

nilai peserta didik juga ada kenaikkan 

11. Mendidik dengan metode masuk 

melalui pintu peserta didik dan keluar 

bersama melalui pintu guru agar dapat 

menyelami sikon dan kebutuhan peserta 

didik (C-3) 

1. Terlalu santai dan 

kurang tegas terhadap 

peserta didik 

2. Peserta didiknya 

mengalami kesulitan 

biaya sekolah 

 

Guru berikut 

mengimplementasikan 

kecerdasan lebih pada segi 

kognitif dan afektif namun 

segi knowledge dan kurang. 

Maka mendidik dengan hati 

cukup kuat dalam dirinya. 

Kecerdasan social juga cukup 

diperkembangkan sehingga 

peserta didik cukup terbantu 

melalui pendampingannya. 

Namun sikap tegas dan 

disiplin masih perlu 

diperkembangkan dalam 

dirinya. 

Perlu indikator atau penanda 

yang jelas bahwa ini COIS 
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20. VE C   S 1. Mengembangkan nilai-nilai hidup 

yaitu COIS, baik pendidik maupun 

peserta didik.(C-3) 

2. Mendidik dengan kasih dan 

perhatian dengan cara memberi 

surat, mengumpulkan, dan 

mengajak bicara. Saya menganggap 

peserta didik itu seperti anak 

sendiri,terlebih bagi mereka yang 

mendapat perhatian orang tua dan 

perlu dibantu dalam belajar (C-2) 

3. Guru bukan orang yang selalu 

benar- tapi juga harus belajar dari 

murid (C, I) 

4. Prinsip yang dipegang adalah anak-

anak itu tidak ada yang bodoh tetapi 

yang ada adalah anak yang malas 

dan kurang konsentrasi. 

5. Mendidik dengan cara 

mendengarkan problem peserta 

didik (S, C-2)) 

Tidak hafal visi 

YPII 

Nilai COIS yang menonjol 

adalah tanggap dan perduli 

terhadap masalah anak-

anak didik 

Dalam mendidik juga 

diperlukan sikap 

kerendahan hati dan 

penghargaan terhadap 

sesama dan peserta didik 

Kecerdasan yang 

dikembangkan dalam 

implementasi nilai adalah 

kecerdasan social dan 

sekaligus sikap solider. 





136 
 

 

 




	18.D3.0016 MURWATI.pdf
	Page 1


