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ABSTRAK
Judul skripsi ini adalah “DAMPAK PENDIDIKAN RELIGIOSITAS
TERHADAP MORALITAS SISWA-SISWI SMP KANISIUS SLEMAN
YOGYAKARTA”. Judul ini dipilih dengan bertitik tolak pada pengalaman,
kesadaran akan pentingnya membangun moralitas siswa-siswi sebagai generasi
penerus bangsa dan negara, serta sebagai pribadi yang tumbuh di tengah
pluralitas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan bagaimana praksis
pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman. Menggali dan menemukan
bagaimana pendidikan religiositas memberi dampak terhadap moralitas siswasiswi. Apa arti moralitas bagi siswa-siswi. Apa yang menjadi faktor pendukung
dan penghambat moralitas siswa-siswi, serta harapan siswa-siswi terkait dengan
pendidikan religiositas ke depan. Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode triangulasi yaitu gabungan dari beberapa metode
yakni observasi, studi dokumen, dokumentasi (foto hasil temuan peneliti) dan
wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa praksis pendidikan
religiositas di SMP Kanisius Sleman menjadi bagian dan unsur penting dalam
membangun moralitas siswa-siswi sebagai pribadi yang mempunyai agama dan
kepercayaan, budaya dan adat istiadat. Pendidikan religiositas dengan
menekankan pendekatan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR), mengajak dan
mendorong siswa-siswi untuk merefleksikan pengalamannya. Dengan demikian
siswa-siswi dapat belajar dan akrab dengan hidupnya sendiri. Pendidikan
religiositas juga membuat siswa-siswi dapat bertumbuh dalam moralitasnya yakni
mampu memahami akan arti moralitas bagi dirinya. Mampu menyesuaikan diri
dengan nilai-nilai yang hidup di dalam lingkungan sekolah, baik KBM maupun
kesepakatan dan aturan-aturan yang diterapkan di dalam sekolah. Adapun faktor
yang mendukung bertumbuhnya moralitas siswa-siswi adalah lingkungan sekolah
yang kondusif, guru-guru yang terlibat secara aktif dalam mendidik dan
memotivasi siswa-siswinya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah
latar belakang siswa-siswi (broken home) serta pribadi siswa-siswi sendiri yang
masih membutuhkan banyak “perhatian”. Harapan siswa-siswi terkait dengan
pendidikan religiositas ke depan adalah adanya rekoleksi rutin agar dapat
membantu siswa-siswi dalam merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya,
baik di rumah, lingkungan sekolah dan masyarakat.
Dalam meningkatkan moralitas siswa-siswa itu sendiri, penulis memberi
suatu usulan program rekoleksi akhir semester, sebagai sarana dalam mengajak
dan mendorong siswa-siswi untuk menemukan nilai-nilai moralitas yang
terungkap dalam pengalaman yang dialami, baik di dalam keluarga,sekolah dan
lingkungan masyarakat, agama dan budaya.
Kata kunci: pendidikan religiositas, moralitas.
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ABSTRACT

The title of this thesis is "THE IMPACT OF RELIGIOSITY
EDUCATION TOWARD STUNDENTS’ MORALITY IN SMP KANISIUS
SLEMAN YOGYAKARTA’. This title is selected based on the importance of
experiences and awareness to build students morality as a new generation in this
nation, but also as a person who grows in different culture. The aim of this thesis
such as; to find how the implementation of the religious education in SMP
Kanisius Sleman, to find how the impact of the students’ morality, what the
meaning of morality for the students, to find what is the supporting factor and the
obstacle factor of students’ morality, and the last is what the students’ expectation
from the religiosity education. The method of this research is using triangulation.
This method consists of observation, literature study, documentation (photos) and
interviews.
Based on the result of this research, the implementation of religiosity
education in SMP Kanisius Sleman is the important part to build students’
morality, as a person who have religion, believe, culture and custom. The PRR
approaching that has been used can be invite and push the students reflecting their
experience, be their self and they can show moral attitude in their daily life, for
example: they can be honest, can be respect one another include to their teacher.
They also can be stay with the norm in the school area, in the lesson class but also
in the rules of the school. The supporting factors of the students’ morality is the
conducive school area, the active teacher in teaching, and motivating the students
and also the students’ life that has good background. The obstacle factors are
student that have broken home experience and the personality’s student that still
have more needs. The expectation of the student related with the religiosity
education for the future; there is any recollection to help the students reflecting
their life in the home, in the school area and in the society.
To develop students’ morality itself, the writer give an input to do
recollection in the end of the semester as a way to help students find the
morality’s values that shown by their experience in their family, school, religion
and culture.
Key words: morality education, morality.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
metode penulisan, dan sistematika penulisan.

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan memiliki peran penting dan menjadi modal dasar yang harus
dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan juga sebagai penunjang seseorang dalam
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan. Oleh sebab
itu pendidikan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya Departemen
Pendidikan Nasional yang mewajibkan belajar sembilan tahun bagi setiap warga
negara (Undang-undang Pendidikan Nasional No.2/1989).
Dengan pendidikan setiap pribadi mampu bertumbuh dan berkembang
dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam mengembangkan pengetahuan
maupun kehidupan rohani. Lewat pendidikan pula, orang mampu keluar dari
dirinya sendiri, keluar dari zona amannya untuk melihat berbagai macam aspek di
luar dirinya. Pendidikan menjadikan orang memahami bagaimana berjuang untuk
mendapatkan suatu tujuan dan suatu maksud tertentu.
Melihat dan menyadari bahwa sekolah SMP Kanisius Sleman di mana
siswanya cukup beragam, baik latar belakang, budaya, maupun agama dan
kepercayaan. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa pendidikan Religiositas sangat
tepat, bagaimana membangun suatu ruang, di mana anak-anak dapat saling
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menghargai, mampu saling untuk berbagi nilai-nilai baik dalam agamanya sendiri
maupun agama lain.
Pendidikan Religiositas menjadi salah satu bentuk komunikasi iman baik
antar siswa yang seagama dan sekepercayaan maupun siswa yang berbeda agama
dan kepercayaan agar membantu siswa untuk menjadi manusia yang religius,
bermoral, terbuka dan mampu menjadi pelaku perubahan sosial demi terwujudnya
masyarakat yang sejahtera lahir batin, berdasarkan nilai-nilai universal seperti
kasih, kerukunan, kedamaian, keadilan, kejujuran, pengorbanan, kepedulian dan
persaudaraan. Pendidikan religiositas menjadi satu bentuk usaha untuk menunjang
tercapainya tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Melihat nilai-nilai yang terkandung dalam religiositas sendiri, perlu dan
pentinglah untuk menjadikan pendidikan sebagai usaha sengaja, sistematis, dan
terus-menerus

untuk

menyampaikan,

menimbulkan,

atau

memperoleh

pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keahlian-keahlian atau kepekaan-kepekaan,
juga setiap akibat dari usaha itu (Groome, 2010:29). Pendidikan yang merupakan
salah satu organisasi harus mampu memampukan orang dalam kerjasama untuk
mencapai tujuan tertentu, lebih-lebih untuk membantu anak-anak agar mampu
mencapai kedewasaannya masing-masing.
Konsili Vatikan II dalam Deklarasi pendidikan Kristen artikel I menegaskan
bahwa semua manusia mempunyai hak tak tergugat atas pendidikan (GE,art.1).
Pendidikan yang benar mengikhtiarkan pembinaan pribadi manusia dan sekaligus
kesejahteraan masyarakat. Dalam artikel 27 dinyatakan lebih lanjut bahwa sekolah
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harus membantu murid-muridnya menemukan arti dari pengalaman-pengalaman
serta kebenaran-kebenaran yang tersirat dari serangkaian pengalaman.
Dalam deklarasi tersebut dinyatakan juga bahwa tujuan pendidikan
diwujudkan dalam penyelanggaraan pendidikan agama Katolik di sekolah.
(Diketahui bahwa di SMP Kanisius Sleman pendidikan agama Katolik di ganti
dengan pendidikan religiositas). Konsili suci menyatakan, bahwa anak-anak dan
kaum remaja berhak didukung, untuk belajar menghargai dengan suara hati yang
lurus, nilai-nilai moral, serta dengan tulus menghayatinya secara pribadi, pun juga
untuk makin sempurna mengenal serta mengasihi Allah (GE,art.27). Nilai-nilai
ini sungguh sangat berarti demi perkembangan anak dalam berbagai aspek, di
mana anak-anak akan mendapat kesempatan untuk bertumbuh ke arah
kematangan pribadi baik secara intelek maupun secara rohani. Anak dimampukan
untuk menumbuhkembangkan sikap dan budi yang baik yang berguna bagi
dirinya maupun orang lain di mana pun ia berada.
Di dalam pendidikan religiositas sendiri nilai-nilai dari berbagai agama
menjadi salah satu hal yang sangat menarik, anak tidak hanya belajar tentang
agamanya sendiri, tapi juga belajar tentang agama orang lain. Anak tidak hanya
belajar nilai-nilai baik dari ajaran agamanya melainkan bagaimana anak, juga
belajar dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama orang lain.
Apa yang diserukan Gereja melalui Konsili terungkap juga dalam
pendidikan religiositas sendiri, bahwa nilai-nilai tersebut menjadi sumber bagi
anak untuk belajar mengembangkan nilai-nilai itu dalam hidup sehari-hari. Di
sinilah letak pendidikan itu sangat berarti dalam membangun dan mendorong serta
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bagaimana pendidikan itu sendiri mampu untuk memberdayakan anak untuk
tumbuh dan berkembang.
Perkembangan dunia jaman sekarang, ada begitu banyak tantangan dan
rintangan yang tidak kalah penting kalau tidak dihadapi dengan serius. Anak-anak
yang begitu mudah tertarik dengan tawaran-tawaran perkembangan itu
menjadikan mereka seakan kurang terarah dalam kematangan pribadi baik dalam
bersikap maupun bertindak. Di dalam kebersamaan dengan sesama siswa, anakanak yang masih terkurung dengan keinginan sendiri yang menyebabkan
kurangnya membangun sikap, baik terhadap teman maupun terhadap orang lain.
Di sini dapat dilihat terjadinya perkelahian diantara para murid,
kekurangmampuan ataupun ketidaktahuan dalam menghargai perbedaan, sering
menjadi pemicu yang menjadikan kesenjangan di antara para siswa. Saling
mengejek, pilih-pilih teman, tidak menghargai teman, tidak mampu untuk saling
menjaga nilai-nilai kebersamaan, baik dalam saat belajar maupun saat berada di
luar aktivitas sekolah.
Dengan melihat realitas kehidupan siswa-siswi yang tidak lepas dari
tantangan dan juga perkembangan jaman serta lingkup sosial sendiri, penting
untuk meningkatkan dan memperhatikan moralitas anak, bagaimana lewat ajaran
dan nilai-nilai religius dari setiap agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi
setiap anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik pribadi maupun bersama,
baik hidup di dalam keluarga, lingkungan maupun sosial masyarakat.
Perkembangan pribadi anak perlu untuk disiasati, di mana pada usia remaja,
anak-anak sungguh sangat memperhatikan dirinya sendiri. Hal ini perlu
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ditanggapi dengan baik agar kebutuhan dan kepentingan anak dapat terpenuhi
dengan baik, baik kebutuhan anak dari segi personal, maupun kebutuhan sebagai
pribadi yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai hal.
Anak sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang perlu ditanggapi
dengan memberi ruang dan tempat, mendorong dan memampukan anak untuk
mengenal dan mengerti tentang diri dan dunianya yang mana hal itu mau tidak
mau selalu dikelilingi oleh arus perkembangan jaman, pengaruh dari luar dirinya,
baik lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sosial
masyarakat.
Menyadari bahwa peran pendidikan sungguh sangat berarti bagi kehidupan
anak, baik di masa kini maupun mendatang, maka perlu dan pentinglah bagaimana
hal ini ditanggapi lewat pendidikan itu sendiri. Di sini penulis melihat bahwa
Pendidikan Religiositas sungguh menarik, terlebih dalam proses pembelajaran
anak-anak mendapat kesempatan untuk memahami, belajar soal nilai-nilai rohani
dari setiap ajaran dan kepercayaan masing-masing agama.
Dalam hal ini, penulis mau melihat dan mendalami sejauh mana Pendidikan
Religiositas itu mampu untuk membantu anak dalam hal membangun moralitas
sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang ke arah kematangan diri.
Bagaimana anak dibantu dalam membangun suatu sikap dan perbuatan yang
tentunya berdasar apa yang diperoleh lewat Pendidikan Religiositas.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis membuat skripsi dengan judul:
DAMPAK PENDIDIKAN RELIGIOSITAS TERHADAP MORALITAS
SISWA-SISWI SMP KANISIUS SLEMAN YOGYAKARTA.
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B. IDETIFIKASI MASALAH
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas “dampak pendidikan
religiositas terhadap moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman, dapat
diidentikasi berbagai masalah yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana Pendidikan Religiositas dapat memampukan siswa untuk
bertumbuh dan berkembang dalam membangun moralitasnya.
2. Bagaimana siswa menanggapi setiap maksud dan tujuan baik dari pendidikan
religiositas.
3. Bagaimana Pendidikan Religiositas dapat memampukan siswa dalam
membangun sikap, baik antar sesama agama maupun agama orang lain.
4. Bagaimana siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai baik yang diperoleh
lewat pendidikan religiositas dalam lingkungan sekolah, maupun sosial
masyarakat.
5. Bagaimana sekolah sebagai tempat belajar anak mampu mendorong dan
memberi ruang kepada anak dalam membangun moralitasnya sebagasi siswa.

C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang akan dibahas
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana praksis Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius Sleman.
2. Apa arti moralitas bagi siswa-siswi.
3. Apa dampak pendidikan religiositas terhadap moralitas siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman.
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4. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi siswa-siswa dalam membangun
moralitasnya.
5. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam membangun moralitas siswasiswi.
6. Apa yang menjadi harapan-harapan ke depan terkait dengan pendidikan
religiositas yang semakin relevan dengan pembentukan moralitas siswa-siswi.

D. TUJUAN PENULISAN
1. Menggali dan menemukan praksis pendidikan religiositas di SMP Kanisius
Sleman.
2. Menggali arti moralitas.
3. Menemukan dampak Pendidikan Religiositas terhadap moralitas siswa-siswa
SMP Kanisius Sleman.
4. Menemukan faktor-faktor pendukung yang membantu siswa-siswi dalam
membangun moralitasnya.
5. Menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan religiositas
sebagai evaluasi dalam pelaksanaan ke depannya.
6. Menemukan harapan-harapan siswa terkait dengan pendidikan religiositas
yang berguna bagi siswa-siswi sendiri maupun sekolah untuk semakin
memberi nilai baik bagi pendidikan sendiri.
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E. MANFAAT PENULISAN
1. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi
sekolah SMP Kanisius Sleman untuk meningkatkan penerapan Pendidikan
Religiositas.
2. Bagi pengembangan ilmu kateketik, penelitian ini diharapkan memberi data
akurat mengenai sekolah Katolik, khususnya dalam hal Pendidikan Relgiositas.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan program bagi
ilmu kateketik.
3. Bagi pengembangan ilmu pendidikan, diharapkan penelitian ini memberikan
data yang akurat tentang dampak pendidikan religiositas terhadap moralitas
siswa-siswi.
4. Bagi pengembangan Katekese, penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikasi
penting dalam mewujudkan nilai-nilai pendidikan (moralitas) melalui
pendidikan religiositas.

F. METODE PENULISAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif
analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi
gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteleiti dengan pengumpulan
data. Adapun metode penelitian yakni dengan menggunakan metode kualitatif.
Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi
obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), (Sugiyono, 2010: 1).
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Unsur-unsur penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan penulis
adalah bagaimana mengungkap data apa adanya dengan mengunakan teknik
triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, (Sugiyono, 2010:
83). Triangulasi meliputi pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan
pengumpulan dokumen.

G. SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I akan menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah,
rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan
sistematika penulisan.
Bab II berisi kajian secara teoritik. Pada bagian pertama berbicara mengenai
pengertian pendidikan, religiositas, pengertian pendidikan religiositas, fungsi dan
tujuan pendidikan religiositas, ruang lingkup pendidikan religiositas serta
pendekatan pembelajaran pendidikan religiositas. Bagian kedua berbicara
mengenai moralitas; arti moral, pengertian moralitas, dan prinsip-prinsip moral.
Dan bagian ketiga berbicara mengenai moralitas remaja yang berkaitan dengan
perkembangan moralitas anak mulai dari bayi sampai remaja. Bagian ke tiga
berbicara mengenai hubungan Pendidikan religiositas terhadap Moralitas siswasiswa SMP Kanisius Pakem Yogyakarta dan materi-materi pendidikan religiositas
yang berhubungan dengan moralitas.
Bab III menguraikan tentang penelitian dampak pendidikan pendidikan
religiositas terhadap moralitas siswa-siswa SMP Kanisius Sleman Yogyakarta.
Bagian pertama menguraikan tentang Gambaran Umum SMP Kanisius Sleman,
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Bagian ini meliputi sekilas pandang sejarah SMP Kanisius Sleman, Pendidikan
Religiositas di SMP Kanisius Sleman. Kurikulum yang dipakai di SMP Kanisius
Sleman serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pendidikan
religiositas. Bagian kedua berbicara tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil
penelitian.
Bab IV berbicara tentang usulan program mengenai pembelajaran
religiositas yang semakin mendukung perkembangan moralitas siswa-siswi.
Alasan pemilihan program, tujuan, manfaat, waktu dan pelaksanaan program.
Bab V berbicara mengenai kesimpulan dan penutup. Kesimpulan tentang
dampak pendidikan religiositas terhadap moralitas siswa-siswi. Saran dan usulan
terhadap

pendidikan

religiositas

di

SMP

Kanisius

Sleman
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BAB II
KAJIAN TEORITIK

Pada bagian pertama ini penulis akan berbicara mengenai pengertian
pendidikan, religiositas, pengertian pendidikan religiositas, fungsi dan tujuan
pendidikan religiositas, ruang lingkup pendidikan religiositas serta pendekatan
pembelajaran pendidikan religiositas. Bagian ke dua berbicara mengenai
moralitas, arti moral, pengertian moralitas, dan prinsip-prinsip moral. Dan bagian
ke tiga berbicara

mengenai

moralitas remaja

yang berkaitan

dengan

perkembangan moralitas anak mulai dari bayi sampai remaja.

A. PENDIDIKAN RELIGIOSITAS
1. Pendidikan
a. Defenisi Pendidikan
Pendidikan bukanlah sesuatu yang asing pada jaman sekarang ini. Secara
umum pendidikan dapat dimengerti sebagai pengubahan sikap dan tingkah laku
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sebelum
anak mendapat pendidikan di sekolah (formal) anak sudah mendapat pendidikan
dalam keluarga (informal), dan keluargalah tempat pertama bagi seoarang anak
untuk merasakan pendidikan. Di dalam keluarga anak dididik mulai dari hal-hal
kecil sampai pada hal-hal besar, mulai dari kebutuhan jasmani sampai pada
kebutuhan rohani.
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Wina
Sanjaya, 2006:2).
Dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana.
Pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana dan proses
pembelajaran. Suasana belajar ini diharapkan mampu untuk mengembangkan
potensi dirinya, dan dari proses pendidikan itu sendiri anak dimampukan untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi diri, masyarakat
dan bangsa.
Pendidikan juga memiliki peran penting dan menjadi modal dasar yang
harus dimiliki oleh setiap orang, sebagai penunjang seseorang dalam
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan. Oleh sebab
itu pendidikan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran (1989:19) mengungkapkan
bahwa pendidikan ialah bantuan yang diberikan orang dewasa kepada orang yang
belum dewasa, agar dia mencapai kedewasaan. Bantuan yang diberikan oleh
pendidik itu berupa pendampingan yang menjaga agar anak didik belajar hal-hal
positif, sehingga menunjang perkembangannya.
Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu
adalah suatu upaya atau usaha dalam menanggapi kebutuhan anak, suatu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

kebutuhan yang dipandang dan dianggap penting untuk diperhatikan, untuk itu
anak harus diberi tempat dan ruang dalam membantu dirinya mencapai proses
kedewasaan diri. Pendidikan adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh
memperhatikan soal kesinambungan dari setiap proses pembelajaran yang
diberikan

kepada

siswa-siswi.

Suatu

proses

pembelajaran

yang

selalu

menghubungkan dengan makna dibalik yang dilakukan.

b. Tujuan Pendidikan
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2003 tentang
pendidikan nasional bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Paul Suparno, dalam bukunya tentang Reformasi Pendidikan (2002:13)
mengungkapkan “bila manusia yang kita inginkan adalah manusia yang utuh
maka pendidikan yang bertujuan membantu generasi muda menjadi manusia. Di
sini dapat dilihat bahwa pendidikan harus menyangkut semua unsur, seperti
spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, rasionalitas, semuanya perlu mendapatkan
porsi dalam proses pendidikan orang muda untuk sampai pada keutuhan akan
pendidikan manusia itu sendiri. Pendidikan bukan hanya menekankan segi
pengetahuan saja (kognitif), tetapi juga harus menekankan segi emosi, rohani,
hidup bersama, dan lain-lain.
Dalam buku Paradigma Pedagogi Reflektif (2012:22) diungkapkan bahwa
pendidikan bertujuan untuk membentuk pria dan wanita untuk orang lain (men
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and women for others). Pendidikan bertujuan untuk membentuk pemimpinpemimpin, pria dan wanita yang kompeten (competence) dalam bidangnya,
memiliki hati nurani yang benar (conscience), dan memiliki kepedulian yang
tumbuh dari kasih kepada sesama (compassion).
Dijelaskan juga bahwa tujuan pendidikan semacam ini menuntut
pembentukan pribadi manusia secara utuh dan lebih mendalam. Suatu proses
pembentukan yang menuntut keunggulan, mewujudkan semua bakat dan
kemampuan. Proses pembentukan ini menjadi suatu dasar bagaimana setiap
pribadi dapat bertumbuh dan berkembang, mempunyai sikap hormat terhadap
sesama manusia dan seluruh alam ciptaan.
Berkaitan dengan tujuan pendidikan, Winkel (1989:22) membedakan antara
pengelolaan pendidikan pada taraf yakni sebagai berikut: Organisasi makro yaitu
sistem pendidikan sekolah pada taraf nasional, dengan penjabarannya dalam
jenjang-jenjang dan jenis-jenis pendidikan sekolah, yang semuanya harus menuju
ke pencapaian tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan ciri-ciri program
pendidikan

masing-masing.

Organisasi

meso

yaitu

pengaturan

program

pendidikan di sekolah tertentu, sesuai dengan ciri-ciri khas jenjang pendidikan
tertentu (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah
Tingkat Atas) dan jenis pendidikan yang dikelola di sekolah itu pendidikan umum
dan pendidikan kejuruan.
Organisasi mikro yaitu perencanaan dan pelaksanaan suatu proses belajar
mengajar tertentu, di dalam ruang kelas, yang diperuntukkan kelompok siswa
tertentu pula. Isi tujuan ketiga taraf organisasi ini tidak bertentangan, tujuan taraf
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yang lebih bawah menjabarkan dan mengkhususkan tujuan taraf pada taraf yang
lebih tinggi.

2. Pendidikan Kristiani
a. Pendidikan menurut Gravissimum Educationis
Konsili Vatikan II dalam Deklarasi Pendidikan Kristen (Gravissimum
Educationis) mengungkapkan bahwa manusia sebagai pribadi yang bermartabat
disadarkan oleh pendidikan akan tugas dan keinginan untuk berperan aktif dalam
kehidupan sosial masyarakat. Gereja lewat Konsili Vatikan II mengungkapkan
bahwa pendidikan adalah hak semua orang, hal ini disadari bahwa semua orang
mempunyai martabat pribadi.
Semua manusia dari bangsa, lapisan dan usia mana pun, memiliki martabat
pibadi. Sebab itu mempunyai hak yang tak tergugat atas pendidikan yang sesuai
dengan tujuan dan bakat masing-masing, dengan perbedaan jenis kelamin dan
kebudayaan serta tradisi leluhur, dan yang sekaligus terbuka bagi pergaulan
dengan bangsa-bangsa lain sebagai saudara untuk memajukan kesatuan dan damai
sejati di bumi. Pendidikan yang benar mengikhtiarkan pembinaan pribadi manusia
untuk tujuan akhirnya dan serentak untuk kepentingan masyarakat.
Manusia adalah anggota masyarakat dan setelah dewasa ia berperan serta
dalam tugas-tugas masyarakat. Maka dengan memperhatikan ilmu jiwa,
pendidikan, dan didaktik, anak-anak dan remaja harus dibantu untuk
mengembangkan bakat fisik, moral, dan intelektualnya secara harmonis untuk
memperoleh perlahan-lahan perasaan tanggung jawab yang lebih sempurna yang
harus dikembangkan secara tepat dengan usaha yang berkesinambungan di dalam
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hidupnya, dan harus dicapai atas cara yang benar-benar bebas dan tabah
(GE,art1).
Thomas Groome dalam bukunya Christian Religious Education (2010:29)
mengungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sengaja, sistematis, dan
terus-menerus

untuk

menyampaikan,

menimbulkan,

atau

memperoleh

pengetahuan, sikap-sikap, nilai- nilai, keahlian-keahlian, atau kepekaan-kepekaan,
juga setiap akibat dari usaha itu.
Thomas Groome mengajukan tiga sifat dasar tentang pendidikan yakni,
kegiatan yang bersifat ontologis, yaitu pendidikan yang memperkembangkan
nilai-nilai kemanusiaan secara serentak dan seimbang. Hal ini disadari bahwa
pendidikan selalu berhadapan dengan naradidik sebagai manusia yang kita
hormati, untuk itu sangatlah penting menjadikan pendidikan sebagai suatu usaha
memperkembangkan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh.
Sifat yang ke dua adalah kegiatan yang bersifat transenden, yaitu pendidikan
yang selalu berusaha mengatasi atau melampauhi keadaan sekarang. Pendidikan
harus berpusat pada hidup peserta didik. Dengan berpusat pada hidup peserta
didik secara terus menerus, naradidik dapat mengembangkan diri secara utuh.
Sifat yang ketiga adalah kegiatan yang bersifat politis, yaitu bagaimana semua
pihak yang terlibat di dalamnya dengan penuh kesadaran mampu mengambil
bagian di dalam penataan hidup bersama sehingga kenyataan hidup baik personal
maupun publik dapat saling mendukung.
Pendidikan bukan soal hanya mau mengajak setiap orang untuk mengenal
dan mau sekolah, lebih dari itu pendidikan mendorong bagaimana nara didik
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mampu untuk mengembangkan berbagai aspek yang ada dalam dirinya dan
tentunya aspek itu sangat dimungkinkan berguna bagi diri anak, keluarga, orang
lain maupun masyarakat.
Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan
adalah usaha sengaja yang dengan sadar dalam membantu generasi muda dalam
mencapai suatu tujuan yakni menjadi pribadi-pribadi yang terdidik yang mampu
mengembangkan berbagai macam talenta dan kemampuan dalam diri, yang dapat
berguna bagi pribadi, bangsa dan negara.
Pendidikan adalah ruang dan tempat untuk menyatakan yang bukan hanya
ajakan atau dorongan semata, tapi juga soal perwujudnyataan suatu tindakan
positif yang berkesinambungan, dari waktu ke waktu. Pendidikan bukan hanya
untuk hari ini saja, pendidikan adalah proses, jalan yang tidak pernah putus,
tindakan dan usaha secara terus menerus (long life education). Pendidikan bukan
hanya bagaimana mendidik orang dalam mengembangkan pengetahuan,
melainkan juga mendidik setiap pribadi bagaimana seharusnya “hidup”.
Pendidikan menjadi tempat untuk mengaktualisasikan aspek dan nilai-nilai
yang dikandung dalam pendidikan. Pendidikan memberi jalan, petunjuk untuk
dapat sampai pada nilai-nilai yang diharapkan. Untuk sampai pada nilai yang
diharapkan,

pendidikan

perlu

untuk

melakukan

berbagai

macam

hal,

memperhatikan berbagai macam aspek, baik aspek intelektual maupun aspekaspek lain yang tidak kalah penting dengan aspek intelektual.
Dengan pendidikan, aspek-aspek yang ada dalam diri nara didik akan
bertumbuh dan berkembang, baik kognitif maupun spiritual. Hal ini akan
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membantu nara didik untuk menjalani hidup lebih bermakna serta mampu untuk
hidup yang lebih baik yang berguna bagi bangsa dan negara terlebih untuk Tuhan
yang diimani.
Pendidikan itu bertujuan untuk membantu nara didik bertumbuh menjadi
pribadi yang utuh, dewasa secara kognitif, sosial maupun dari segi iman. Dengan
pendidikan nara didik diharapkan untuk tidak lagi bertindak dan berperilaku
seperti orang yang tidak berpendidikan melainkan hidup sebagai pribadi terdidik.
Santo Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus, “sebab itu kukatakan dan
kutegaskan kepadamu: di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orangorang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dan
pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena
kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka” (Ef
4:17-18).

b. Tujuan Pendidikan menurut Gravissimum Educationis
Pendidikan itu bukan saja mengusahakan kematangan pribadi manusia,
melainkan juga bertujuan agar misteri penyelamatan dan makin hari kian
menyadari anugerah roh dan kebenaran terutama dalam karya keadilan dan
kekudusan yang benar (GE, art 2). Ungkapan ini mau menjelaskan bahwa
pendidikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kematangannya semata,
serta tujuan manusiawi, melainkan juga tujuan untuk melihat karya roh kebenaran.
Olehnya setiap pribadi yang bertumbuh di dalam kasih akan memperoleh
kesempurnaan.
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Gravissimum Educationis dalam artikel III mengungkapkan bahwa tugas
pendidikan itu begitu penting bila tidak ditunaikan, sulit dapat dilengkapi. Para
orang tua wajib menciptakan lingkungan keluarga yang dijiwai cinta kasih
terhadap Allah dan manusia, sehingga membantu pendidikan pribadi dan sosial
anak-anak secara utuh.
Keluarga adalah tempat belajar bagi anak-anak, begitu juga halnya dengan
sekolah, olehnya setiap orang yang mengemban tugas sebagai pendidik
mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting, sehingga membantu
pendidikan itu sendiri ke arah keutuhan, kepenuhan dalam pengembangannya.
Gravissimum Educationis mengungkapkan soal lingkungan yang dijiwai cinta
kasih terhadap Allah dan manusia.
Hal ini sangat sesuai dengan sekolah sebagai tempat bagi anak dalam
mengalami pendidikan, yaitu pendidikan yang mampu memberikan cinta kasih
kepada anak-anak, olehnya anak-anak mampu tumbuh dan berkembang menjadi
pribadi-pribadi yang utuh. Pribadi-pribadi yang mampu mencitai Allah dan
manusia.

3. Religiositas
a. Definisi Religiositas
Menurut Driyakarya dalam Widiyanta dalam Reza Putra (2015) kata religi
berasal dari bahasa latin religio yang akar katanya adalah religare yang berarti
mengingat.

Suatu

kewajiban-kewajiban

atau

aturan-aturan

yang

harus

dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan
diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau
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sesama manusia, serta alam sekitarnya. Keadaan di mana individu merasakan dan
mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi manusia dan hanya kepadaNya manusia merasa tergantung dan berserah diri.
Harjana dalam bukunya Religiositas, Agama dan Spiritualitas (2005: 29)
menjelaskan tentang religiositas, bahwa manusia adalah mahluk yang dapat
memahami yang transenden yang ada di luar dan mengatasi dirinya dan mampu
menjangkaunya. Pengalaman transenden menjadi suatu pengalaman yang
membuat manusia sampai pada pengalaman akan ekstase, pengalaman keluar dari
dalam diri.

Harjana dalam penjelasan lebih lanjut yakni soal pengalaman

religious (religious experience) yaitu pengalaman atas sesuatu yang sama sekali
lain dan tidak berasal dari dunia pengalaman manusia.
Mangunwijaya dalam Komisi Kateketik KAS (2009:15), bahwa religiositas
adalah segala sesuatu yang ada dalam lubuk hati, getaran hati nurani pribadi serta
sikap personal yang menjadi misteri bagi orang lain. Religiositas adalah intimitas
jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas kedalaman isi pribadi manusia.
Glock & Stark dalam Widyastuti (2010:19) memahami religiositas sebagai
kepercayaan individu tentang ajaran-ajaran agama tertentu yang dianut dan
dampak dari ajaran agama, dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas adalah
istilah yang mengacu pada individu yang mencurahkan perhatian yang lebih besar
pada agama yang dianutnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah
penghayatan manusia akan ajaran, kewajiban dan aturan yang mendorong setiap
pribadi mampu mendekatkan diri dengan Tuhan, sesama dan alam sekitarnya.
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suatu penghayatan di mana setiap orang mengalami intimitas, adanya kedekatan
secara mendalam dengan pengalaman yang mengarah pada kedalaman pribadi
manusia dengan Tuhan.
Religiositas adalah pengalaman manusia yang mengarah pada suatu hal
yang mampu menembus batas kemampuan manusia, pengalaman di mana pribadi
yang mengalami merasa adanya ikatan terhadap yang di imani sesuai dengan
ajaran dan agama yang dianutnya.

b. Aspek Religiositas
Menurut Glock & Stark dalam Widyastuti (2010:19) ada lima aspek
religiositas yaitu:
1) Aspek ideologi (the ideological dimension) berkaitan dengan tingkatan
seseorang dalam menyakini kebenaran ajaran agamanya (religious belief).
Tiap‐tiap agama memiliki seperangkat keyakinan yang harus dipatuhi oleh
penganutnya, misalnya kepercayaan adanya Tuhan.
2) Aspek ritualistik (the ritualistic dimension) yaitu tingkat kepatuhan seseorang
mengerjakan kewajiban ritual sebagaimana yang diperintahkan dalam
agamanya (religious practice), misalnya kewajiban bagi orang Islam seperti;
sholat, zakat, puasa, pergi haji bila mampu.
3) Aspek eksperiensial (the experiential dimension) yaitu tingkatan seseorang
dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan atau pengalaman‐
pengalaman keagamaan (religious feeling). Semua agama memiliki harapan
bagi individu penghayatannya akan mencapai suatu pengetahuan yang
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langsung mengenai realitas yang paling sejati atau mengalami emosi‐emosi
religius misalnya; merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan Tuhan.
4) Aspek inteklektual (the intelectual dimension) berkaitan dengan tingkatan
pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama yang
dianutnya (religious knowledge).
5) Aspek konsekuensial (the consequential dimension) yaitu aspek yang
mengukur sejauhmana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya
dalam kehidupan sosial, yakni bagaimana individu berhubungan dengan dunia
terutama dengan sesama manusia (religious effect).
Dari lima hal yang diungkapkan di atas dapat dilihat bahwa aspek
religiositas sungguh perlu dalam membangun hidup sebagai orang beragama dan
orang beriman. Melihat dan menyadari akan personal siswa-siswi di mana
keberagaman latar belakang budaya dan agama sangat membawa dampak baik
bagi komunikasi dan interaksi diantara mereka dengan mengandaikan bahwa
aspek-aspek di atas ada dan hidup dalam diri mereka.

4. Pendidikan Religiositas
Komisi

Kateketik

KAS

(2005:9)

menjelaskan

bahwa

Pendidikan

Religiositas adalah salah satu bentuk komunikasi iman baik antar siswa yang
seagama maupun agama lain. Dengan adanya komunikasi iman ini diharapkan
dapat membantu siswa menjadi manusia yang religious, bermoral, terbuka dan
mampu menjadi pelaku perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang
sejahtera lahir batin, berdasarkan nilai-nilai universal seperti kasih, kerukunan,
kedamaian, keadilan, kejujuran, pengorbanan, kepedulian dan persaudaraan.
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Pendidikan religiositas sebagai komukasi iman menjadi sarana yang sangat
tepat dan benar bagi anak didik untuk mengajak dan mendorong serta memotivasi
mereka dalam membangun semangat belajar satu sama lain. Komunikasi yang
saling menghidupkan, di mana anak-anak diberi ruang untuk saling berbagi kasih,
berbagi pengalaman, dan oleh komukasi iman itu anak didik mampu untuk
membagikan kekayaan penghayatan imannya kepada orang lain di mana ia tinggal
dan berada.
Suatu pendidikan untuk menumbuh-kembangkan sikap batin siswa agar
mampu melihat kebaikan Allah dalam diri sendiri, sesama dan lingkungan hidup.
Aspek-aspek positif yang ada dalam diri siswa sendiri merupakan karunia Allah
yang menjadikan diri siswa mampu mengembangkan potensi-potensinya ke arah
perkembangan manusia utuh yaitu pribadi yang religius, bermoral, dan terbuka.
Jacobus Tarigan, dalam bukunya tentang Religiositas Agama dan Gereja
Katolik (2007:1) mengungkapkan bahwa manusia sebagai mahluk religius, di
mana pengalaman religius adalah suatu pandangan atau visi yang secara intuitif
melihat bahwa Allah hadir dalam dunia dan dalam kehidupan manusia. Hidup
Manusia terarah kepada kenyataan yang luhur, yakni kepada kepenuhan Allah
sebagai jawaban terakhir atas pertanyaan manusia”dari mana aku datang dan
kemana aku akan pergi”.
Pengalaman religius ini sering terjadi dalam hidup manusia yaitu dengan
adanya kesaksian dari setiap orang tentang pengalaman manusia itu sendiri
maupun pengalaman akan Tuhan. Kesaksian ini disebut sebagai pengalaman
religius atau pengalaman rohani.
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Dari pengalaman saya sendiri, saya melihat bahwa pendidikan religiositas
adalah suatu pengalaman manusiawi baik positif maupun negatif yang
mengarahkan setiap pribadi untuk berjumpa atau mengalami pengalaman akan
kasih Allah, di mana dalam pengalaman itu Allah senantiasa hadir dalam setiap
proses perjalanan manusia dalam keseharian hidup secara berkelanjutan.
Pendidikan Religiositas merupakan suatu pendidikan yang mengajak subyek
didik sampai kepada sikap batin yang mendalam mengenai Tuhan dan
keterkaitannya dengan kehidupan. Pendidikan bermaksud mengkontruksi aspek
belajar subyek didik untuk sampai kepada nilai-nilai universal kehidupan.
Olehnya, naradidik diajak untuk masuk kepada makna kehidupan sebagai salah
satu kontruksi di dalam proses belajar.
Proses belajar ini mengangkat keberagaman latar belakang religi subyek
didik untuk dijadikan sebagai ruang dialog nilai kehidupan. Dari dialog nilai
tersebut, latar belakang religi dapat saling memperkaya dan meneguhkan,
sehingga diharapkan dapat terjadi transformasi nilai bagi subyek didik. Belajar
dalam keberagaman ini merupakan sesuatu yang diangkat sebagai prosesnya, agar
internalisasi nilai menjadi semakin bersifat membangun nilai-nilai persaudaraan
dan perdamaian.

5. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Religiositas
Menurut

Komisi

Kateketik

Keuskupan

Agung

Semarang

Majelis

Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Semarang (2005:8) fungsi dan tujuan
Pendidikan Religiositas yakni sebagai berikut:
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a. Fungsi Pendidikan Religiositas
 Mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional dengan mengedepankan kesatuan
dan persatuan bangsa yang disemangati oleh persaudaraan sejati.
 Mendukung agama-agama dan kepercayaan dalam mengemban tugas untuk
mewartakan

firman

Tuhan

dan

mewujudkan

dalam

menegara

dan

memasyarakat.
 Mendukung keluarga-keluarga dalam mengembangkan sikap religiositas siswa
yang sudah mereka miliki dari keluarga masing-masing agar semakin menjadi
manusia yang religius, bermoral, dan terbuka.
 Mendukung siswa dalam membangun komunitas manusiawi yang dinamis
melalui kegiatan komunikasi pengalaman iman.
Menarik bahwa fungsi Pendidikan Religiositas seperti yang sudah
dipaparkan di atas, dapat menjadi jalan untuk mendukung bagaimana Pendidikan
Religiositas mampu untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional dengan
mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa yang disemangati persatuan sejati.
Pendidikan Religiositas juga dapat memberi dukungan kepada setiap
agama-agama dalam mengemban tugas untuk mewartakan nilai-nilai Kerajaan
Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Religiositas dapat
menjadi tempat di mana berbagai pihak yang mendukung terwujudnya nilai-nilai
dari setiap ajaran dan kepercayaan dapat terbantu dan terlaksana dengan adanya
pendidikan religiositas.
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b. Tujuan Pendidikan Religiositas
Tujuan pendidikan religiositas berdasarkan Komisi Kateketik KAS dalam
buku Pendidikan Religiositas (2009:29) adalah sebagai berikut:


Menumbuhkan sikap batin siswa agar mampu melihat kebaikan Tuhan dalam
diri sendiri, sesama, dan lingkungan hidupnya sehingga memiliki kepedulian
dalam hidup bermasyarakat.



Membantu siswa menemukan dan mewujudkan nilai-nilai universal yang
diperjuangkan semua agama dan kepercayaan.



Menumbuhkan kerja sama lintas agama dan kepercayaan semangat
persaudaraan sejati.

6. Ruang lingkup Pendidikan Religiositas
Pendidikan Religiositas dilaksanakan pada jenjang Pendidikan SD, SMP,
dan SMA. Bahan-bahan yang dibahas dalam Pendidikan Religiositas ialah
keseluruhan hidup beriman yang berkisar pada beberapa pokok yang merupakan
satu kesatuan dan berpusat pada nilai-nilai Religiositas. Masing-masing jenjang
akan membicarakan materi pokok yang berkisar pada dimensi kebaikan Tuhan
dalam diri sendiri, sesama, dan lingkungan hidup.
Untuk SMP ruang lingkup Pendidikan Religiositas meliputi agama dan
kepercayaan membawa pembaruan, Tuhan mendekati manusia, dan mewujudkan
sikap beriman dalam masyarakat dan lingkungan hidup, (Komisi Kateketik KAS,
2005:9).
Bertitik tolak dari latar belakang kontekstual pendidikan religiositas seperti
diungkapkan (dalam Komisi Kateketik KAS, 2009: 18) bahwa rakyat Indonesia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

hidup dan berkembang dalam kemajemukan suku, bahasa, etnis, agama, dan
kepercayaan. Di mana kemajemukan sungguh indah dan membahagiakan jika
semua pihak mau hidup bersama serta mampu mengakui dan menghargai satu
sama lain.
Dengan latar belakang kontekstual ini penulis dapat melihat bahwa ruang
lingkup yang dikaji dalam pendidikan religiositas sangatlah baik. Dengan
menyadari juga bahwa semua pengalaman setiap pribadi baik pengalaman di
dalam keluarga, kelompok maupun lingkup agama sangatlah berbeda dan
mempunyai kekhasannya sendiri.
Kebaikan Tuhan dalam diri, sesama dan lingkungan yang dialami setiap
pribadi sesuati dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dapat menjadi
bahan yang selalu menarik untuk dijadikan ruang dalam membangun kebersamaan
sebagai makhluk sosial yang saling menghargai dan menghortmati hidup sebagai
karunia Tuhan.

7. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Religiositas
Pendekatan yang digunakan dalam Pendidikan Religiositas adalah
komunikasi iman yang bertitik tolak pada pengalaman hidup dan iman siswa
bukan indoktrinasi. Komunikasi iman tersebut meliputi pribadi siswa dengan
siswa dengan guru, siswa dengan teks, siswa dengan susasana dan siswa dengan
Tuhan (Komisi Kateketik KAS, 2005: 12).
Komunikasi iman mengajak dan mendorong siswa untuk mampu
membagikan pengalaman iman dalam hidup sehari-hari, mampu untuk
mengungkapkan pergumulan, suka duka. Dengan komunikasi iman ini, siswa
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semakin dimampukan belajar untuk berbagi pengalaman hidup apa adanya,
belajar untuk saling menghargai, menghormati, baik diri sendiri maupun orang
lain.
Dalam Proses pembelajaran religiositas sangat dimungkinkan bahwa
komunikasi iman dapat terjadi, terarah dan berkesinambungan, olehnya siswa
dapat merefleksikan, menginterpretasikan dan mengaplikasikan ajaran iman dari
agama dan kepercayaan yang diyakini dalam hidup nyata sehingga semakin
bertumbuh dan bekembang menjadi pribadi-pribadi yang beriman.
Dengan pengalaman, siswa dapat melihat dengan jelas apa yang dialami dan
pengalaman itu dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengkomunikasikan apa
yang diimani dan apa yang dihayati terkait dengan iman yang dihayati. Dengan
pengalaman siswa juga dimampukan untuk merefleksikan dan mengambil makna,
nilai dan kesadaran serta semangat sikap baru sesuai dengan ajaran dan
kepercayaan masing-masing pribadi. Refleksi pengalaman diharapkan membantu
dan mendorong siswa untuk dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan konkrit
nilai-nilai baik dan benar yang ditimba dari pengalaman.

B. MORALITAS
Pendidikan bertujuan untuk membantu generasi muda menjadi manusia
haruslah menyangkut semua unsur seperti rasionalitas, kesadaran, akal budi,
spiritualitas, moralitas, sosialitas, serta keselarasan dengan alam (Suparno,
2002:13). Di sini penulis melihat moralitas sebagai cermin bagaimana pendidikan
itu sungguh mampu membawa siswa-siswi pada suatu jalan menuju kedewasaan
sebagai pribadi. Bagaimana dengan pendidikan siswa-siswi mampu untuk melihat
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tindakan dan perbuatannya, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dihidupi
dalam masyarakat. Maka pada bagian ini penulis akan menguraikan soal
pengertian moral, moralitas, prinsip-rinsip moral dan moralitas remaja yang
dimulai sejak bayi.

1. Moral
a. Defenisi Moral
Moral berasal dari bahasa latin yaitu mores yang berarti tata cara, kebiasaan,
perilaku, dan adat istiadat dalam kehidupan (Hurlock, 1989:74). Moral sebagai
seperangkat hukum, aturan, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku dalam
masyarakat dan ajaran kesusilaan, baik aturan dalam masyarakat maupun ajaran
kesusilaan (Sujoko, 2009: 22). Gunawan dalam bukunya Dialektika Hukum dan
Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia (1990: 90) mengungkapkan
penjelasan moral secara etimomologi, bahwa moral, moralitas berasal dari bahasa
latin “mos” (tunggal), “mores” (jamak) dan kata sifat “moralis” berarti susila.
Dijelaskan bahwa filsafat moral merupakan

filsafat praktis yang

mempelajari perbuatan manusia sebagai manusia dari segi baik buruknya ditinjau
dari hubungan dengan tujuan hidup manusia yang terakhir. Hal ini mau
mengungkap bahwa perbuatan atau pun tindakan manusia baik sadar atau tidak,
dapat dilihat atau dapat diukur dengan ukurannya adalah sebagai manusia. Dalam
melakukan suatu tindakan berarti ada acuan atau pun hal yang selalu dijadikan
sebagai patokan maupun tolok ukur untuk melihat tindakan tersebut, dalam arti
patokan maupun tolok ukur sebagai manusia.
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Berbicara mengenai moral atau “ethos” seseorang atau sekelompok orang,
maka yang dimaksud adalah bukan hanya apa yang biasa dilakukan (seorang atau
sekelompok) melainkan juga apa yang menjadi pemikiran dan pendirian mereka
mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang patut dan tidak patut
untuk dilakukan (Gunawan, 1990: 91).
Dari pemaparan dan penjelasan di atas, penulis memahami bahwa moral
adalah suatu realitas perbuatan (baik dan buruk) manusia sebagai manusia, baik
tindakan dalam fisik maupun dalam alam pikiran.

b. Prinsip Moral
Menurut Franz Magnis-Suseno dalam bukunya Etika Dasar Masalahmasalah Pokok Filsafat Moral (1987:129-135) ada tiga prinsip moral, di mana
tiga

prinsip

ini

merupakan

salah

satu

cara

untuk

meluruskan

dan

menyempurnakan konsep moral utilitarisme yang hanya menekankan bahwa
manusia wajib berusaha untuk selalu menghasilkan akibat-akibat baik yang
sebesar-besarnya terhadap akibat-akibat buruk dari suatu tindakan. Dengan kata
lain, menurut konsep utilitarisme tindakan yang benar adalah tindakan yang paling
memajukan kepentingan semua orang.
Ketiga prinsip dasar yang dimaksud yakni:Pertama adalah prinsip sikap
baik. Prinsip ini mendahului dan mendasari dua prinsip moral lain (prinsip
keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri). Tidak ada gunanya bersikap baik
jika tidak disertai sikap adil dan sikap jujur sekaligus sikap hormat pada diri
sendiri. Bersikap baik berarti memandang siapa tidak hanya sejauh berguna bagi
saya melainkan menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

membiarkan dan menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan
mencegah kematiannya demi orang lain.
Kedua adalah prinsip keadilan. Sikap adil tidak sama dengan sikap baik.
Walaupun maksud kita baik, kita tidak boleh mencuri hanya untuk memenuhi niat
sikap baik itu; karena mencuri melanggar prinsip keadilan. Adil pada hakikatnya
berarti kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Singkatnya,
prinsip keadilan menuntut agar kita jangan hanya mau mencapai tujuan-tujuan,
termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang. Celsus menggambarkan
keadilan dengan istilah teknis: tribuere cuique suum (to give everybody his own),
yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang sepatutnya ia butuhkan,
dan yang menjadi haknya.
Ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip ini mengatakan
bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang
bernilai pada dirinya sendiri. Manusia adalah person, pusat berpengertian dan
berkehendak yang memiliki kebebasan dan suara hati, serta makhluk berakal budi.
Manusia tidak boleh dijadikan hanya sebagai sarana demi suatu tujuan tertentu.
Manusia harus dipandang sebagai makhluk yang memiliki tujuan yang bernilai
pada dirinya sendiri. Singkatnya, yang mau ditekankan oleh prinsip ini adalah
bahwa antara sikap altruistis harus diseimbangkan dengan sikap hormat pada diri
sendiri. Melayani orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri dapat menunjuk
pada ego yang lemah: ada tendensi kurang percaya diri, berlebihan membutuhkan
pengakuan dari orang lain. Jadi, kita jangan cepat-cepat berteriak, egois, jika
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seseorang memperhatikan dirinya sendiri. Karena kita tidak dapat mencintai orang
lain jika kita tidak mencintai diri kita sendiri.

2. Moralitas
a. Defenisi Moralitas
Menurut Ervin Staub dalam Chelton (1988:11) moralitas adalah serangkaian
aturan, kebiasaan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam
hubungannya dengan sesama, suatu perilaku yang mencerminkan keluhuran
manusia. Suatu penerimaan atas lingkup yang terpilah-pilah dari perilaku yang
harus dijunjung tinggi oleh mereka yang percaya, dan terbukti diterima dalam
interaksi sosial maupun interaksi antar pribadi, (Shelton, 1988:11). Durkheim
dalam Djuretna (1994:126) mengungkapkan bahwa moralitas merupakan fakta
sosial yang khas dan dalam semua bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam
masyarakat. Diungkapkan lebih lanjut bahwa moral memiliki tiga unsur yaitu
disiplin, keterikatan pada kelompok dan otonomi kehendak manusia.
Kohlberg dalam Andang (1988:32) menjelaskan moralitas dalam tiga tahap
yakni pra adat, adat dan pasca adat. Pada tahap pra adat orang menyesuaikan diri
dengan aturan-aturan tentang baik dan jahat. Orang berbuat karena takut pada
hukuman dan berbuat karena dirasa menguntungkan dirinya. Pada tingkat adat
moralitas berorientasi pada identifikasi dengan kelompok dan masyarakat. Dan
pada tingkat pasca-adat orang melepaskan diri dari keterikatan primordial dengan
kelompok atau masyarakat. Dari penjelasan ini moralitas dipahami sebagai aturanaturan tentang baik dan jahat, kemampuan untuk mengambil sikap.
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Franz Magnis Suseno (1987:18) menguraikan moralitas adalah keseluruhan
norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau sebuah masyarakat.
Menurutnya, moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah
(mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan sepenuhnya dari hati), moralitas
terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban
dan tanggung jawabnya dan bukan ia mencari keuntungan. Moralitas sebagai
sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.
Moralitas selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia,
bukan hanya mengenai baik buruknya saja melainkan sebagai manusia. Dijelaskan
lebih lanjut bahwa norma-norma moral adalah tolok-tolok ukur yang dipakai
masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Frans Magnis Suseno, membagi
moralitas menjadi empat bagian, yang pertama adalah kebebasan sebagai dasar
moralitas. Bagian ke dua membicarakan soal kesadaran moral yang terungkap
dalam suara hati, yang ke tiga adalah prinsip moral dasar, dan yang ke empat yaitu
sikap-sikap dasar hati yang diandaikan dan perlu dikembangkan agar kepribadian
semakin kuat. James Rachel dalam bukunya Filsafat Moral (2004:40)
menjelaskan

bahwa

moralitas

setidak-tidaknya

merupakan

usaha

untuk

membimbing tindakan seseorang dengan akal yakni untuk melakukan apa yang
paling menurut akal seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan
setiap individu. Diungkapkan lebih lanjut bahwa perilaku moral penting untuk
sadar, mempunyai keprihatinan tanpa pandang bulu terhadap setiap orang yang
terkena oleh apa yang dilakukan setiap pribadi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

Menurut W. Poespoprodjo (1989:118) moralitas adalah kualitas dalam
perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau
salah, baik atau buruk atau dengan kata lain moralitas mencakup pengertian
tentang baik buruknya perbuatan manusia. Perilaku yang dapat disebut moralitas
yang sesungguhnya tidak saja sesuai dengan standar sosial melainkan juga
dilaksanakan secara sukarela (Hurlock, 1989:75). Suatu peralihan kekuasaan
eksternal ke internal dan terdiri atas tingkah laku yang diatur dan yang disertai
dengan perasaan tanggung jawab. Mikhael Dua dalam buku Moralitas Lentera
Peradaban Dunia (2011:9) mengungkapkan bahwa moralitas merupakan sebuah
kenyataan manusia yang menyentuh inti sari kehidupan manusia karena memiliki
fungsi regulatif bagi kehidupan manusia baik sebagai makhluk sosial maupun
sebagai pribadi.
Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa moralitas adalah
suatu tindakan dan perbuatan baik dan buruk setiap pribadi baik yang bermoral
maupun yang tidak bermoral. Moralitas adalah suatu sikap yang terungkap dalam
perilaku manusia baik secara fisik maupun sikap batin yang menunjukkan bahwa
pribadinya mempunyai nilai bagi kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang
mempercayaai adanya Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang
diimani. Moralitas adalah wujud maupun bentuk nyata dari setiap tindakan dan
perbuatan manusia sebagai pribadi yang bermoral, memahami keutamaan moral
dan mempunyai landasan akan iman yang diakuinya. Moralitas juga adalah suatu
aktualisasi diri dan jiwa sebagai orang beriman dan beragama yang menghidupi
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nilai moral dari apa yang diimani, baik dalam keluarga, kelompok, organisasi, dan
lingkungan masyarakat luas.

C. MORALITAS REMAJA
1. Perkembangan Moral Anak
b. Masa Bayi
Masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya di mana pada
masa ini banyak pola perilaku, sikap dan pola ekspresi emosi terbentuk (Hurlock,
1980:76). Hal ini menjadi menarik karena pada ini juga menjadi sebuah
kehidupan yang nyata sebagai bentuk dari kehidupan semenjak anak dalam rahim
ibunya. Masa bayi ini menjadi wujud nyata yang sungguh-sungguh dapat menjadi
jawaban atas misteri kehidupan.
Pada saat lahir, tidak ada anak yang memiliki hati nurani atau skala nilai.
Akibatnya tiap bayi yang baru lahir dapat dianggap amoral atau non moral. Tidak
seorang pun anak dapat diharapkan mengembangkan kode moral sendiri,
sebaliknya tiap anak harus diajarkan standar kelompok tentang yang benar dan
yang salah. Hurlock mengungkapkan bahwa anak-anak tidak dapat diharapkan
untuk mengetahui seluruh kebiasaan kelompok ataupun untuk berperilaku
menurut cara yang benar-benar moral. Moralitas sesungguhnya jarang ditemukan
pada anak, tetapi ia harus muncul pada masa remaja (Hurlock, 1989:75).
Pada masa bayi ini, peranan disiplin menjadi tujuan utama. Hal penting dari
tujuan ini adalah mengajarkan kepada anak, apa yang menurut dia dianggap
kelompok sosial sebagai benar dan salah, dan mengusahakan agar ia bertindak
sesuai dengan pengetahuan ini. Perbuatan atau tingkah laku benar atau salah
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haruslah dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan lebih khusus tindakan
yang salah, tujuannya adalah agar bayi tidak mengalami kebingungan dalam
mengetahui apa yang diharapkan dari bayi.
Hurlock mengatakan bahwa peranan disiplin sangat penting dalam
perkembangan moral terutama dalam bentuk hukuman untuk perilaku yang salah
dan bentuk pujian untuk perilaku yang diterima secara sosial. Peranan ini
membantu anak untuk mengerti perilaku atau tindakan benar dan salah.

c. Masa Anak-anak
Menurut Peaget dalam Hurlock (1980:163) antara usia lima tahun sampai
dua belas tahun konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Pengertian yang
kaku dan keras tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang tua, menjadi
berubah dan anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus di sekitar
pelanggaran moral. Hal ini dapat dilihat dalam tingkah laku anak dalam
melakukan sesuatu yang dianggap salah namun disisi lain tidak selalu salah.
Pada masa ini perkembangan moralitas anak semakin tampak, anak mulai
mengerti bahwa mengikuti atau melakukan peraturan merupakan cara untuk
mendapatkan perhatian atau mengambil hati orang lain. Hal ini dimengerti anak
dalam kaitannya soal mempertahankan hubungan baik dengan orang lain.
Kohlberg menamakan perkembangan moral pada masa anak sebagai moralitas
konvensional atau moralitas dari aturan-aturan dan penyesuain konvensional.
Tampak pada masa ini anak-anak mulai menunjukkan kemampuannya dalam
menyesuaikan perilaku dan perbuatan dengan standar-standar atau aturan-aturan
yang ditetapkan orang dewasa. Kemampuan anak dalam menyesuaikan perilaku
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dengan standar yang ditentatukan orang dewasa juga dipengaruhi tingkat
kecerdasan anak.
Di dalam masa anak-anak ini juga nampak adanya perkembangan suara hati.
Suara hati adalah suatu reaksi khwatir yang terkondisi terhadap situasi dan
tindakan tertentu yang telah dilakukan dengan jalan menghubungkan perbuatan
tertentu dengan hukuman (Hurlock, 1980:163).
Suara hati pada masa anak-anak ini dapat dilihat dalam dua hal, yakni rasa
bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah terjadi saat di mana anak berhadapan
dengan perilakunya sendiri yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan
nilai moral yang berlaku dan menjadi suatu kewajiban. Rasa malu terjadi ketika
anak mendapat penilaian negatif dari orang lain baik prasangka maupun benar
yang mengakibatkan timbulnya reaksi emosional yang tidak menyenangkan dari
anak.

2. Perkembangan Moral Remaja
a. Gejala Umum
Adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescere yang berarti
tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Remaja juga dapat dimengerti sebagai masa
peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja (Hurlock, 1980: 206). Dalam dunia
jaman sekarang ini istilah remaja atau adolescence ini mempunyai arti yang luas
yaitu kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.
Pandangan ini diungkapkan oleh Peaget dalam Hurlock (1980:206) dengan
mengatakan:
Secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu beriteraksi
dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah
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tingkat orang-orang yang lebih tuan melainkan berada dalam tingkatan yang
sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak…Integrasi dalam masyarakat
(dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan
dengan masa fuber….Termasuk juga perubahan intelektual yang
mencolok….Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini
memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang
dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode
perkembangan ini.
b. Moralitas Remaja
Shelton dalam bukunya Moralitas Kaum Muda (1988:1) mengungkapkan
bahwa masa muda adalah proses peralihan masa kanak-kanak menuju masa
dewasa, suatu masa yang paling menentukan perkembangan manusia di bidang
emosional, moral dan spiritual dan fisik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masa
remaja sungguh menjadi suatu masa yang penuh tantangan dan pergumulan, baik
dari dalam remaja sendiri maupun tantangan dari luar.
Perkembangan moral remaja yang diperhadapkan dengan banyak keinginan
dan masa pencarian jati diri sering menjadi penghalang dalam pembentukan
moralitas remaja sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam banyak kejadian seperti
kenakalan remaja yang sering mengganggu kenyamanan bagi banyak orang.
Dalam pergaulan, remaja sering kurang mampu membangun kesadaran akan
pentingnya suatu harga diri, remaja yang suka melanggar nilai-nilai baik yang
berlaku dalam masyarakat yang juga dilarang oleh setiap agama dan kepercayaan.
Kompleksitas moral remaja sungguh menjadi suatu keprihatinan yang
sangat penting. Bertitik tolak dari bukunya Shelton yang mengungkap banyak hal
tentang masa remaja, mulai dari hal yang berhubungan dengan pribadi remaja
sendiri maupun hal yang berhubungan dengan sosialitas. Berhubungan dengan
pribadi remaja sendiri, ada begitu banyak kecenderungan-kecenderungan yang
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bisa merusak moralitas remaja sendiri, seperti kebutuhan akan intimitas,
kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, adanya maksud untuk berkuasa
(tampak dalam pergaulan yang didominasi oleh satu orang), rasa ingin tahu yang
sering menyalahgunakan kompetensi di dalam diri, nafsu dan kehebatan serta
pemberontakan dan kekeliruan dalam pencarian identitas dan jati diri.
Terkait dengan masalah sosialitas kaum remaja, kita dapat melihat bahwa
pencarian jati diri sering menjadi penyebab rusaknya moral. Kurangnya kesadaran
akan nilai-nilai baik yang dianut oleh masyarakat maupun agama. Dalam
bertindak dan berbuat remaja kurang mampu untuk menyadari akan martabat
dirinya sebagai manusia, yang sering membuat tindakannya keliru ataupun kurang
hidupnya nilai sikap menghargai dalam diri. Kejadian-kejadian remaja yang suka
hura-hura, nakal, mencoret-coret fasilitas-fasilitas umum, perkelahian yang
disebabkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, ataupun rasa memiliki
sebagai teman, juga ketidakmampuan dalam memberi ataupun meminta maaf saat
ada kekeliruan dalam membangun persahabatan antar teman ataupun kelompok.
Di samping pelbagai hal terkait dengan pergumulan remaja dalam masa
pembetukan moralitas, kita juga menyadari bahwa dalam masa remaja ada suatu
hal yang harus dimengerti seperti pernyataan Futer dikutip dalam Montes dan
Knoers ( 2001:315) terkait dengan masa remaja, yakni bahwa tingkah laku moral
yang sesungguhnya baru timbul pada masa remaja. Masa remaja sebagai periode
masa muda harus dihayati betul-betul untuk dapat mencapai tingkah laku yang
otonom. Eksistensi masa remaja sebagai keseluruhan merupakan masalah moral
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dan bahwa hal ini harus dilihat sebagai hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai
(penilaian).
Dari pernyataan di atas ini mau menjelaskan bahwa menjadi remaja berarti
mampu untuk mengerti dan memahami nilai-nilai, mampu mengerti dan
melakukan apa yang menjadi suatu kebenaran menurut orang dewasa atau nilainilai benar lingkungan masyarakat atau setidak-tidaknya mampu untuk
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang dihidupi oleh masyarakat pada
umumnya. Masa remaja sebagai periode perkembangan harus benar-benar
dihayati, menyadari bahwa masa remaja adalah masa di mana timbulnya perilaku
moral yang sesungguhnya.
Harlock dalam bukunya tentang Psikologi Perkembangan (1980:225)
mengungkapkan bahwa pada masa remaja terjadi perubahan moralitas, di mana
pandangan moral individu makin lama menjadi lebih abstrak dan kurang konkret.
Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang
salah. Penilaian moral menjadi semakin kognitif, dan hal ini mendorong remaja
lebih berani menganalisis kode sosial dan kode pribadi dari masa kanak-kanak dan
berani mengambil keputusan terhadap pelbagai masalah moral yang dihadapinya.
Dari berbagai pemaparan di atas terkait dengan moralitas remaja dapat
disimpulkan bahwa moralitas remaja adalah suatu masa di mana remaja
diperhadapkan dengan suatu nilai yang baru, suatu perubahan nilai yang dihidupi
di masa anak-anak mengalami perubahan baik secara sadar baik maupun tidak
sadar.
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Menyadari bahwa masa remaja adalah suatu masa penting dalam kaitannya
dengan masa pertumbuhan dan perkembangan pribadi sebagai manusia, maka
moralitasnya perlu dan penting untuk diperhatikan terlebih dengan adanya
pendidikan sebagai bagian dalam mewujudkan nilai-nilai baik dalam membentuk
pribadi manusia itu sendiri.
Menarik juga bahwa hidup dan pergumulan remaja dalam dunia jaman
sekarang yang selalu mengalami banyak tantangan, baik internal maupun
eksternal seperti perkembangan jaman, untuk itu sangatlah penting bahwa
moralitas itu selalu menjadi hal yang tidak kalah penting untuk selalu
diperhatikan. Remaja yang hidup dalam dunia pluralisme, di mana kehidupan
sosial diwarnai dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda baik suku,
agama dan kepercayaan, olehnya moralitas menjadi salah satu dari sekian banyak
hal yang dapat membantu remaja dalam mengembangkan pribadi yang lebih
bermartabat.
Hurlock

dalam

bukunya

Psikologi

Perkembangan

(1980:207)

mengungkapkan bahwa remaja adalah periode yang penting, peralihan, perubahan
dan masa pencarian identitas diri. Suatu masa yang sangat berharga bagi remaja
untuk membentuk pribadinya ke arah kematangan pribadi yang semakin
maksimal, semakin menunjukkan pribadi-pribadi yang berakal budi dan bermoral.

D. HUBUNGAN PENDIDIKAN RELIGIOSITAS DENGAN MORALITAS
Bertitik tolak dari pemaparan di atas mengenai kajian teori pendidikan
religiostas dan moralitas, penulis dapat memahami suatu benang merah yang
menghubungkan antara religiositas dengan moralitas. Pendidikan religiositas
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adalah suatu pendidikan untuk menumbuhkembangkan sikap batin siswa agar
mampu melihat kebaikan Allah dalam diri sendiri, sesama dan lingkungan
hidupnya (Komisi Kateketik KAS, 2002:7). Pendidikan religiositas adalah
komunikasi iman di mana setiap siswa-siswi baik yang seagama maupun yang
berbeda agama terbantu untuk menjadi manusia yang religius, bermoral terbuka
dan mampu menjadi pelaku perubahan sosial. Moralitas adalah suatu pengalaman
pribadi di mana adanya kedalaman atau intimitas jiwa pribadi maupun sebagai
makhluk sosial. Di dalam pengertian pendidikan religiositas jelas jelas tercakup
tentang hidup bermoral. Hal ini berarti bahwa siswa-siswi yang mampu dan mau
memahami akan pentingnya hidup bermoral sebagai orang yang mempunyai
agama dan kepercayaan, akan menjadi jelas moralitasnya dalam tindakan dan
perbuatan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan
masyarakat. Moralitas dalam hubungannya dengan orang beragama dan
berkepercayaan menjadi suatu tindakan nyata (konkrit) dalam setiap sikap dasar
dalam arti perkataan dan perbuatan. Moralitas menjadi tindakan nyata (baik
buruk) ataupun perwujudan dari sikap dasar manusia sebagai orang yang
mempunyai keutamaan moral sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
diimani. Moralitas merupakan suatu sikap dasar di mana setiap pribadi dapat
mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bermartabat, serta pribadi yang
beriman sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.
Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan
religiositas mempunyai hubungan dengan moralitas. Moral menjadi salah satu
bagian dari fungsi dan tujuan pendidikan religiositas. Moralitas menjadi tujuan
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dari pendidikan religiositas. Di samping moralitas sebagai bagian dari fungsi
pendidikan religositas, moralitas juga berperan sebagai cermin untuk melihat
bagaimana setiap siswa-siswi hidup sesuai dengan ajaran dan agamanya.
Moralitas adalah suatu tindakan sikap dasar di mana siswa-siswi dapat melihat
segala pengalamannya sesuai dengan latar belakangnya. Suatu bentuk tindakan
sikap dasar di mana siswa-siswi didorong untuk semakin mampu belajar menjadi
pribadi yang bertumbuh dan berkembang ke arah kematangan pribadi sesuai
dengan agama dan kepercayaan yang diimani.

E. MATERI-MATERI

PENDIDIKAN

RELIGIOSITAS

YANG

BERHUBUNGAN DENGAN MORALITAS
Bagian ini melengkapi bagian sebelumnya tentang hubungan pendidikan
religiositas dengan moralitas. Topik-topik yang diuraikan dalam bagian ini
diambil dari buku-buku pendidikan religiositas untuk Sekolah Menengah Pertama
(Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, 2006).

1. Tuhan Mendekati Manusia
a. Aku di tengah Keluarga
Orang beriman dalam agama dan kepercayaan yakin bahwa hidup
berkeluarga adalah persekutuan hidup pria dan wanita sebagai suami istri.
Perkawinan dipahami dan dihayati sebagai panggilan dari Tuhan, karena dalam
perkawinan Tuhan terlibat (Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS,
Tuhan Mendekati Manusia, 2006B:16). Agama dan kepercayaan mengajarkan
bahwa keberadaan anak di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari orang tuanya,
kebahagiaan hidup anak juga tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilakunya
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terhadap

orang

tuanya

(Komkat

KAS

Majelis

Pendidikan

Katolik

KAS,2006B:16).
Subur dalam bukunya Pembelajaran Nilai Moral berbasis Kisah (2015:147)
mengungkapkan bahwa orang tua adalah manusia pertama yang paling mencintai
kita dan tidak pernah ada bandingnya dalam sejarah kehidupan manusia.
Diungkapkan lebih lanjut bahwa berterima kasih kepada orang tua adalah mutlak.
Ungkapan terima kasih seorang anak kepada orang tua adalah suatu penghormatan
yang tinggi kepada orang tuanya sebagai orang pertama yang menerima dan
mencintai anak tersebut.
Pemaparan di atas menunjukkan suatu nilai moral, dan hal ini yang menjadi
bagian penting dari pendidikan religiositas, di mana setiap agama mempunyai
nilai yang sangat berharga yang dianut dan dihidupi dalam hidup berkeluarga.
Pendidikan religiositas sebagai pendidikan yang bersifat holistik (menyeluruh)
mengajak siswa-siswi untuk kembali kepada pengalaman dalam keluarga,
bagaimana siswa-siswi menghidupi moralitasnya sebagai pribadi yang beriman
dan beragama serta berkepercayaan.
Di dalam hidup berkeluarga terungkap berbagai hal mengenai nilai-nilai
kehidupan yang menjadi dasar hidup bagi seorang anak dalam menjalani
hidupnya. Adapun nilai-nilai tersebut yakni relasi ataupun hubungan antara
anggota keluarga, baik antara anak dengan anak maupun anak dengan orang tua,
demikian sebaliknya. Disadari bahwa manusia adalah makluk sosial, di mana
manusia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri, hal ini juga sudah menjadi hukum
alam yang tidak bisa ditolak kebenaranya. Nilai-nilai yang hidup di dalam
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keluarga akan menjadi batu loncatan ataupun pondasi moralitas anak dalam
menjalani hidupnya ke arah kedewasaan diri sebagai pribadi.

b. Melayani dengan Gembira
Di dalam hidup berkeluarga kata melayani sangatlah erat dan tidak bisa
dipungkiri lagi, melayani menjadi tindakan keseharian antar anggota keluarga.
Saat anggota keluarga membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pasti
meminta tolong kepada anak, istri, maupun suami. Di dalam kehidupan
bermasyarakat hal ini juga dapat dilihat bahwa setiap orang membutuhkan
pelayanan, membutuhkan uluran tangan orang lain. Ini suatu nilai yang dekat
dengan kehidupan setiap pribadi baik dalam keluarga, sekolah dan lingkungan
masyarakat. Melayani juga erat kaitannya bahwa manusia adalah makhluk sosial,
artinya bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain.
KomKat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, Tuhan Mendekati
Manusia,

(2006B:30)

mengungkapkan

bahwa

agama

dan

kepercayaan

mengajarkan bahwa tidak pernah Tuhan mementingkan diri sendiri, Dia selalu
mengutamakan kepentingan manusia demi kebaikan dan kebahagiaannya,
sehingga Dia dijadikan sebagai inspirasi dalam pelayanan. Melayani bukan soal
hanya bantuan secara finansial melainkan soal hati, ketulusan, kerelaan dan
keiklasan untuk memberi tanpa pamrih.
Siswa-siswi sebagai pribadi-pribadi yang tumbuh di tengah dunia modern
yang sangat dengan budaya instant perlu untuk menghidupi nilai melayani dengan
gembira sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan moralitasnya sebagai
pribadi yang mempunyai moral, agama dan kepercayaan yang diimani. Melayani
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dengan gembira adalah suatu tatanan kehidupan yang selalu ada kapan dan di
mana pun manusia berada, oleh sebab itu pendidikan religiositas mengajak siswasiswi untuk selalu kembali kepada pengalaman di mana siswa-siswi tersebut
pernah mengalami pengalaman melayani tersebut untuk melihat nilai-nilai yang
hidup di dalamnya.
Di dalam pendidikan religiositas tercakup hidup bermoral sebagai salah satu
fungsi dari pendidikan religiositas. Di sini topik tentang melayani dengan gembira
adalah tindakan ataupun perbuatan dari setiap pribadi yang mempunyai moralitas,
pribadi yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Pribadi yang
menghidupi keutamaan moral dalam hubungan dengan orang lain yang bersumber
dari ajaran agama dan kepercayaan setiap pribadi. William Chang dalam bukunya
Moral Spesial (2015: 68) mengungkapkan bahwa cinta kasih lebih daripada
sekadar pemberian materi kepada seseorang, cinta kasih tidak hanya dibatasi oleh
tindak pemberian barang, keperluan-keperluan pada tingkat lebih tinggi, seperti
keperluan rohani juga perlu dipenuhi. Di sini penulis melihat topik pendidikan
religiositas tentang melayani dengan gembira adalah suatu perbuatan yang bukan
hanya sebatas melayani dalam bentuk fisik ataupun materi tetapi juga cinta kasih
sebagai suatu keutamaan pribadi yang beragama dan berkepercayaan yang
berguna bagi setiap pribadi yang melakukan dan bagi orang lain.

2. Agama dan Kepercayaan Membawa Pembaharuan
a. Menjadi Umat Beragama dan Berkepercayaan yang Dewasa
Agama dan kepercayaan adalah sistem atau prinsip keyakinan dan
kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban
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yang berkaitan dengan keyakinan tersebut (Komkat KAS Komisi Pendidikan
Katolik KAS, Pendidikan Religiositas untuk SMP kelas 1 buku guru Agama dan
Kepercayaan Membawa Pembaharuan (2006A:18). Dijelaskan lebih lanjut bahwa
ada berbagai macam sikap orang dalam beragama dan berkepercayaan, ada yang
bersikap eksklusif (tertutup) ada yang bersikap inklusif (terbuka). Dalam hidup
sosial beragama sikap eksklusif adalah suatu tantangan, kesenjangan diantara para
pengikut agama. Untuk itu perlu dan pentingnya untuk membangun sikap inklusif
sebagai jalan untuk mengetengahi setiap perbedaan dalam hidup beragama. Sikap
inklusif ini menjadi satu ciri dari orang yang beragama dan berkepercayaan yang
dewasa, di mana sikap inklusif ini menjadi tanda bahwa orang yang beragama
mempunyai iman yang matang. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang
mempunyai sikap inklusif mempunyai ketahanan yang kuat akan iman dan
kepercayaannya dan tetap mampu membuka diri terhadap orang yang lain yang
berbeda agama dan kepercayaan.
Adapun buah-buah dari sikap beragama dan berkepercayaan yang dewasa
adalah rasa syukur atas apa yang dimilikinya (agama dan kepercayaan), rasa
bangga dan bahagia, menghayati agama dan kepercayaan sebagai rahmat Tuhan,
menghargai umat yang berbeda agama, menghormati, mudah bergaul dan bekerja
sama dengan setiap orang baik yang seagama maupun yang berbeda agama
(Komkat KAS Komisi Pendidikan Katolik KAS, Pendidikan Religiositas untuk
SMP kelas 1 buku guru Agama dan Kepercayaan Membawa Pembaharuan
(2006:19). Nur Achmad dalam buku Pluralitas Agama Kerukunan dalam
Keberagaman (2001A:84) mengungkapkan bahwa agama diturunkan ke bumi
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untuk kebaikan umat manusia, mengatur hubungan manusia terutama dengan
manusia, alam sekelilingnya dan hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini mau
menunjukkan bahwa tidak ada kata tidak untuk saling menerima satu sama lain
kendati setiap manusia mempunyai perbedaan dalam agama dan kepercayaan,
karena kalau setiap orang mampu untuk memahami agama adalah rahmat dan
kebaikan dari Tuhan untuk umat manusia pastilah dalam kehidup sosial beragama
dan berkepercayaan akan muncul sikap inklusif satu sama lain.

b. Manusia Makhluk Sosial
Kata manusia sebagai makhluk sosial bukanlah sesuatu yang asing dalam
kehidupan konkret baik dalam lingkungan hidup pribadi, kelompok ataupun
lingkungan masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa secara alamiah (hukum alam)
manusia terdiri dari berbagai latar belakang dan budaya, namun yang menjadi hal
penting adalah bahwa manusia tinggal di bumi yang sama dan mempunyai
kesamaan meskipun mempunyai perbedaan. Manusia makhluk sosial adalah suatu
aspek pluralitas yang ada dan terjadi dalam ruang lingkup kehidupan manusia
tersebut.
Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS dalam buku Pendidikan
Religiositas untuk SMP kelas 1 buku guru Agama & Kepercayaan Membawa
Pembaharuan (2006A: 65) mengungkapkan bahwa orang hidup sejak lahir hingga
dewasa selalu membutuhkan orang lain. Ia membutuhkan orang lain untuk
merwat,

membesarkan,

mendidik

dan

sebagainya.

Ungkapan

ini

mau

menunjukkan bahwa setiap pribadi adalah makhluk sosial, artinya bahwa setiap
pribadi tidak ada hidup oleh dirinya sendiri, melainkan selalu membutuhkan
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bantuan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan konkrit mulai dari hidup
keluarga, lingkungan masyarakat sampai pada tingkat universal yakni kehidupan
sosial antar bangsa dan negara.
J.W.M. Bakker dalam Dick Hartoko, Filsafat Kebudayaan sebuah
pengantar (1984:17) mengungkapkan “lingkungan sosial:hubungan antara
manusia diterbitkan untuk mencapai solidaritas, kerjasama, saling menghargai dan
cinta kasih. Manusia sebagai makhluk sosial hidup untuk saling menghargai
dalam cinta kasih, baik dalam keluarga, kelompok maupun dalam masyarakat.

c. Bergaul dan Bekerja Sama
Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis
adalah terwujudnya masyarakat yang mengahargai kemajemukan atau pluralitas
(Marsykuri Abdillah dalam Nur Achmad, 2001:11). Siswa-siswi sebagai manusia
beragama dan berkepercayaan yang tinggal dan hidup dalam ruang lingkup sosial
yang sangat kompleks (berbagai macam perbedaan) sudah sepatutnya harus
mampu untuk bergaul dan bekerja sama satu sama lain, baik di rumah, lingkungan
dan sosial masyarakat. Siswa-siswi dalam hubungannya dengan orang lain adalah
suatu hukum alam yang harus di hargai dan patut dipertahankan serta dijunjung
tinggi nilai-nilai dalam keberagaman tersebut. Bergaul dan bekerja sama menjadi
jalan untuk mewujudkan tindakan konkrit yang mampu mendorong siswa-siswi
belajar bagaimana menghidupi nilai bergaul dan bekerja sama baik antar siswa,
maupun dengan guru serta masyarakat di mana siswa-siswi tinggal.
Fahruddin Salim dalam Nur Achmad (2001:21) mengungkapkan bahwa
tindakan bergaul dan bekerja sama dapat di lihat dalam nilai-nilai agama dan
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kebercayaan. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang melahirkan norma atau
aturan tingkah laku para pemeluknya.

Nilai-nilai yang diajarkan oleh setiap

agama dan kepercayaan ini akan menjadi jalan bagi siswa-siswi dalam
mewujudkan sikap dan tindakan bergaul dan bekerja sama yang sesuai dengan
nilai-nilai universal yang dihidupi dalam agama maupun hidup sosial masyarakat.
Sebagai orang beriman, bergaul dan bekerja sama dengan siapa pun menjadi
konsekuensi hidup, di mana orang tidak membeda-bedakan satu sama lain
(Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, 2006A:73).

d. Memperjuangkan Kejujuran
Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam Nur Achmad (2001:194) mengungkapkan
bahwa saudara kandung ketulusan adalah kejujuran (honesty, truthfulness). semua
agama mengajarkan kejujuran. Kejujuran adalah buah iman yang tulus, kejujuran
adalah persoalan hati bukan kalkulasi otak. Di dalam kehidupan manusia seharihari kejujuran dapat dilihat dan dapat dialami secara konkrit baik dalam tindakan
maupun dalam perkataan. Jujur adalah suatu tindakan kebaikan yang
menunjukkan eksistensi pribadi manusia sebagai orang yang beriman dan
beragama kepada Tuhan yang diimani.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita lihat dan alami
tindakan korupsi menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kejujuran.
orang susah untuk jujur, mungkin dikarenakan kebutuhan yang belum terpenuhi
dengan baik, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan secara baik dan
benar makan korupsi dijadikan jalan yang paling menguntungkan.
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Siswa-siswi sebagai orang yang beragama dan berkepercayaan adalah
pelaku kejujuran itu sendiri. Tindakan kejujuran merupakan suatu tindakan
konkrit yang dapat diwujudkan dalam tindakan sekecil apa pun, baik dalam
perkatan maupun perbuatan dalam hubungannya dengan teman, guru, orang tua,
orang lain atau siapun, di mana pun dan kapan pun. Komkat KAS Majelis
Pendidikan Katolik KAS dalam buku Pendidikan Religiositas Agama dan
Kepercayaan membawa Pembaharuan (2006A:101) mengungkapkan bahwa
semua agama dan kepercayaan mengajarkan pentingnya membangun dan
mengembangkan sikap jujur. Jujur terhadap Tuhan dan sesama merupakan
tanggung jawab moral dalam mewujudkan iman di dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mewujudkan Hidup Beriman dalam Masyarakat dan Lingkungan
a. Manusia berhadapan dengan aneka peraturan
Dalam kehidupan bersmasyarakat, kelompok, organisasi, maupun keluarga
aturan sangat sering dijumpai. Aturan juga sudah menjadi bagian dari hidup
manusia sebagai bagian penting dari kebiasaan yang dilakukan (ada) dari saat ke
saat. Dalam kehidupan beragama aturan juga menjadi hal penting, hal ini dapat
dilihat dalam kegiatan ibadat (pelaksanaan), dalam kehidupan keluarga ada
kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai aturan ataupun norma yang telah
dihidupi oleh agama tertentu. Di dalam sekolah aturan menjadi sarana dalam
membina dan mendidik siswa-siswi untuk menghargai waktu (menggunakan)
dengan baik.
Aturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, yang
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan
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diterima (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Komkat KAS Majelis Pendidikan
Katolik KAS, Mewujudkan Hidup Beriman dalam Masyarakat dan Lingkungan
Hidup, 2006C:37-39). Di dalam kehidupan siswa-siswi di sekolah aturan ini
sangat relevan di mana lewat aturan yang berlaku, siswa-siswi diajak untuk
mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang mampu menyesuaikan diri
dengan lingkungan (aturan), tentu dalam konktes pendidikan religiositas disadari
bahwa siswa-siswi adalah orang beriman yang mempunyai aturan dalam hidup
agama dan kepercayaan yang diimani, hal inilah yang akan menjadi kekayaan
tersendiri dalam melihat sejauh mana tindakan siswa-siswi tersebut dapat di lihat
dalam keseharian di sekolah.
Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, Mewujudkan Hidup
Beriman

dalam

Masyarakat

dan

Lingkungan

Hidup

(2006C:37-39)

mengunkapkan bahwa orang beriman perlu memahami, menyadari dan
menghayati peraturan yang disepakati bersama selaras dengan kehendak Tuhan,
karena akan menghasilkan tatanan hidup yang sejahtera, adil dan bersaudara.
Ungkapan ini mau menunjukkan bahwa sikap mentaati dan menanggapi aturan
dalam hidup bersama baik di dalam keluarga, kelompok, maupun lingkungan
sosial masyarakat merupakan suatu sarana yang menghidupkan, membangun
setiap pribadi bagaimana bertindak, menyesuaikan diri, menghormati dan
menghargai tatanan hidup bersama tersebut sebagai sarana dalam membangun
pribadi-pribadi yang bijaksana.
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b. Menjadi Pelaku Perubahan dalam Masyarakat
Heracletos dalam Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS
(2006C:59-60) mengatakan “tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri”,
artinya bahwa dalam diri dan hidup orang selalu akan mengalami perubahan dan
itu terjadi setiap saat. Perubahan menjadi tujuan dalam mewujudkan kebaruan
dalam pribadi dan hidup baik di dalam lingkup keluarga, adat, kelompok,
organisasi, lingkungan masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara.
Pelaku perubahan menunjuk terhadap pribadi, kelompok yang berani
memperjuangkan perubahan, baik perubahan dalam keluarga, adat, kelompok
masyarakat, organisasi, serta lingkup sosial masyarakat luas. Sebagai contoh yang
menjadi bagian dari perjalanan sejarah perubahan itu sendiri dapat dilihat dari
perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan Indonesia menjadi sebuah
Negara. Dengan kegigihan, kecintaan, keberanian dalam memperjuangkan sebuah
bangsa dari situasi yang ditindas dalam berbagai hal (ekonomi, sosial). Dalam
kehidupan bermasyarakat sikap hidup Rm. Van Lith dalam Banawiratma
(1991:30) memperjuangkan dan memihak golongan pribumi, beliau mengatakan
“sebagai suatu kekuatan yang berdiri di luar nasionalisme Belanda, tak ada
kepentingan pribadi bangsa Belanda, secara sembunyi-sembunyi yang mengikat
orang Katolik dengan kelompok penjajah dan pencari uang”.
Sikap tegas dalam membela kepentingan orang-orang yang tidak mampu
dalam pelbagai hal (ekonomi, sosial) adalah suatu tindakan nyata yang
menunjukkan keprihatinan dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan
bantuan dan pertolongan baik secara fisik maupun secara sosial. Buah-buah dari
tindakan sebagai pelaku perubahan akan dapat dirasakan baik secara persona,
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kelompok maupun sosial masyarakat. Manusia sebagai orang beriman dengan
segala kekayaan akan nilai-nilai kerajaan Allah yang dianut dan diimani akan
menjadi pondasi sekaligus menjadi jalan untuk mewujudkan tindakan perubahan
sebagaimana diungkapkan di atas. Di sini dapat di lihat bagaimana setiap pribadi
yang hidup oleh agama dan kepercayaan yang diimani akan tampak dalam
tindakan konkrit, baik dalam keluarga, kelompok, organisasi, maupun lingkungan
sosial masyarakat yang majemuk.
Siswa-siswi sebagai pribadi yang mempunyai agama dan kepercayaan
(mempunyai nilai-nilai keutamaan moral) mempunyai peluang besar untuk
menjadi pelaku perubahan dalam kehidupannya, baik di rumah, relasi dengan
teman, guru, maupun dengan sesamanya manusia.

c. Suara Hati
Suara hati memiliki peranan penting dalam kehidupan orang yakni untuk
menyatakan baik buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan dan yang telah
dilakukan. Suara hati juga dapat memberi dorongan dalam melakukan perbuatan
yang terbaik, dan dapat menghindari dorongan dari setiap niat jahat (Komkat KAS
Majelis Pendidikan Katolik KAS, Mewujudkan Hidup Beriman dalam
Masyarakat dan Lingkungan Hidup, 2006C:66-69). KWI dalam buku Iman
Katolik Buku Informasi dan Referensi (1996:13-15) mengungkapkan bahwa suara
hati ialah kemampuan manusia untuk menyadari tugas moral dan untuk
mengambil keputusan moral. suara hati bukan hanya untuk menilai sarana dan
tujuan manusia melainkan juga sebagai pedoman dan daya penggerak bagi setiap
tindakan baik dalam perkataan maupun perbuatan.
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Bagi orang beriman, suara hati dipahami sebagai tempat orang mendengar
panggilan untuk berjumpa dan berhubungan dengan Tuhan secara pribadi
(Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, Mewujudkan Hidup Beriman
dalam Masyarakat dan Lingkungan Hidup, 2006C:68). Tindakan dan perbuatan
didasarkan pada keputusan suara hatinya merupakan jawaban atas sapaan Tuhan
atau panggilan Tuhan.
Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberi suatu kesimpulan bahwa
suara hati adalah ruang, tempat kedalaman jiwa manusia untuk melihat, meraba,
merasa, memilah-milah apa yang menjadi pilihan saat situasi, keadaan, dan
tantangan diperhadapkan baik secara sadar maupun tidak sadar dengan fondasi
iman dan kepercayaan yang diimani sebagai manusia ciptaan Allah.

d. Melestarikan Alam Lingkungan
Melestarikan alam lingkungan menjadi tugas dan panggilan dari Tuhan
(Komkat KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, Mewujudkan Hidup Beriman
dalam Masyarakat dan Lingkungan Hidup, 2006C:92). J.W.M. Bakker dalam
Dick Hartoko (1984:15-16) mengungkapkan bahwa dalam kebudayaan, manusia
mengakui alam dalam arti seluasnya sebagai ruang pelengkap untuk semakin
menanusiakan dirinya yang identik dengan kebudayaan alam. Ia tidak menguasai
alam tapi mengetahuinya. Ia memberi cap manusia kepada alam dengan bersikap
tuan dekaligus abdi. Di sini terungkap bahwa secara fisik manusia dan alam
mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, alam sebagai ruang pelengkap
bagi manusia, dan manusia sebagai pemberi cap manusia terhadap alam dengan
bersikap tuan sekaligus abdi.
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KWI dalam buku Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi (1996:151)
mengungkapkan bahwa manusia hanyalah bagian dari seluruh ciptaan dan
hidupnya disangga oleh alam semesta. Maka dari itu perlulah “gambar Allah”
(manusia) tidak hanya dimengerti secara personal melainkan juga sosial dan
ekologis, dalam hubungan dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dan
kehidupan alam semesta. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna
dalam arti mempunyai keutamaan moral sebagai orang beriman, beragama dan
berkepercayaan harus mampu menjadi tuan sekaligus abdi bagi alam ciptaan
(lingkungan) sebagai tugas mulia yang diberikan sang pencipta atas manusia.
Fransiskus dari Assisi dalam William Chang (2001:105) mengungkapkan
bahwa sikap yang baik terhadap alam menunjukkan keterbukaan dan kesedian diri
manusia untuk keluar dari egoisme, keinginan menonjolkan diri, keinginan untuk
berkuasa. Kemampuan untuk keluar dari dalam diri adalah suatu tindakan yang
berkeutamaan dalam memperjuangkan alam ciptaan Tuhan sebagai bagian dari
hidup manusia. Paus Fransiskus dalam Ensiklik Laudato Si’ Tentang Perawatan
Rumah Kita Bersama (2015: 143-146) mengungkapkan bahwa pendidikan
cenderung memperhatikan berbagai tingkat keseimbangan ekologis: di tingkat
internal dengan dirinya sendiri, di tingkat sosial dengan semua makhluk hidup,
dan di tingkat spiritual dengan Allah. Di sini dapat dilihat bahwa alam lingkungan
dalam hubungannya dengan manusia adalah pantas untuk dijaga dan dilingdungi
dari saat ke saat, karena nilai yang terkandung dalam alam ciptaan itu merupakan
suatu bagian penting dari nilai keutamaan hidup dari manusia itu sendiri sebagai
orang yang beriman, beragama dan berkepercayaan. Ekologi integral juga berarti
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meluangkan waktu untuk menemukan kembali keselarasan yang jernih dengan
dunia ciptaan, menatap pencipta yang hidup di tengah dan dalam lingkungan,
yang kehadiran-Nya tidak boleh dibuat-buat melainkan ditemukan dan
disingkapkan (Paus Pransiskus dalam Ensiklik Laudato Si’ Tentang Perawatan
Rumah Kita Bersama (2015:153-154).
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BAB III
PENELITIAN TENTANG DAMPAK PENDIDIKAN RELIGIOSITAS
TERHADAP MORALITAS SISWA-SISWI SMP KANISIUS SLEMAN
YOGYAKARTA

Pada bab tiga ini penulis akan menguraikan empat bagian pokok, yang
pertama tentang sejarah SMP Kanisius Sleman Yogyakarta. Pada bagian kedua
berbicara mengenai metodologi penelitian, bagian ketiga menguraikan laporan
penelitian dan bagian keempat berbicara mengenai pembahasan hasil penelitian.
Bab III bagian pertama menguraikan tentang Gambaran Umum SMP
Kanisius Sleman, Bagian ini meliputi sekilas pandang sejarah SMP Kanisius
Sleman, Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius Sleman. Kurikulum yang
dipakai di SMP Kanisius Sleman serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
mendukung pendidikan religiositas. Bagian kedua berbicara tentang Penelitian
dan hasil penelitian.

A. GAMBARAN UMUM SMP KANISIUS SLEMAN YOGYAKARTA
Uraian tentang sejarah berdirinya SMP Kanisius Sleman di dasarkan pada
hasil wawancara yang dilengkapi dengan manuskrip yang diperoleh dari Bapak
Tri Husono salah satu Guru di SMP Kanisius Sleman. Gambaran umum mengenai
lingkungan fisik, letak geografis, visi misi, di dasarkan pada hasil laporan PPL Sr.
Isabela, SFD (2015).
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1. Sejarah SMP Kanisius Sleman Yogkarta
Berdasarkan manuskrip (Sejarah singkat berdirinya SMP Kanisius Sleman)
yang di peroleh dari Bapak Tri Husono (guru SMP Kanisius Sleman) tentang
sejarah berdirinya SMP Kanisius Sleman mengungkapkan beberapa hal
sehubungan dengan berdirinya SMP Kanisius Sleman. Di dalam manuskrip
tersebut diungkapkan bahwa Yayasan Kanisius Sleman didirikan di muntilan pada
tahun 1918 sebagai cabang “Canisius Vereniging” yang berarti perkumpulan
Kanisius. Pada tahun 1927 karena alasan praktis statusnya diubah menjadi
Canisius Sticting yang berarti Yayasan Kanisius.
Pendiri Yayasan Kanisus adalah Fransiskus van Lith, SJ. Pada saat didirikan
Yayasan menjadi milik Vikariat Apostolik Batavia. Tahun 1940 Yayasan Kanisius
diserahkan kepada Vikariat Apostolik Semarang. Tahun 1922 diselenggarakan
Misa Kudus setiap minggu untuk menjawab kebutuhan umat. Seiring berjalannya
waktu, jumlah umat berkembang dan tidak hanya berasal dari Medari dan
sekitarnya, tapi juga berasal dari tempat jauh. Umat-umat antusias untuk
mengikuti Misa yang diakan setiap minggunya. Jumlah umat yang semakin
berkembang ini mendorong semangat untuk pengadaan gedung baru, karena
gedung lama tidak lagi cukup untuk menampung umat.
Bersamaan dengan masa-masa ini juga didirikan Sekolah Katolik. Untuk
menunjang kegiatan dalam sekolah ini, guru dari didatangkan dari Muntilan.
Seiring dengan perkembangan waktu juga, sekolah ini mengalami perkembangan
yang baik, yang akhirnya harus membangun gedung baru untuk dapat
memberikan fasilitas yang baik bagi siswa-siswi.
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Pada tahun 1937 di Medari dibentuk sebuah badan kepengurusan Gereja
untuk mengurusi umat, mengembangkan ibadat, dan mengelola bangunan Gereja.
Badan ini disebut dengan Panitia Gereja Katolik (PGK) yang melibatkan beberapa
tokoh umat. Dalam memperlancar tugas dan kepengurusan dibuatlah cap
(stempel) dengan tulisan Dewan Paroki Medari.
Tahun 1925- 1942 Gereja Medari mengalami masa-masa panen di mana
umat yang dibaptis berkembang pesat hingga dua ribu orang. Di samping
mengalami masa-masa panen, Gereja Medari juga mengalami masa suram dan
kelabu, yaitu saat tentara Jepang memasuki Yogyakarta. Merasa takut kepada
pihak pribumi yang menganggap orang Katolik lebih berpihak kepasa Belanda,
maka para misionaris ditangkap termasuk Romo Fransiskus Strater sebagai pastor
paroki pertama Medari ikut dijebloskan ke dalam tahanan markas Polisi
Reksobayan.
Paroki

Medari

dalam

perkembangan

waktu

sehubungan

dengan

bertambahnya jumlah umat, maka muncullah gagasan pentingnya Pendidikan
Katolik yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanisius. Maka pada bulan Agustus
1952 dibukalah Sekolah SMP Kanisius yang bertempat di Srimulyo, Triharjo
Sleman. Kepala sekolah pertama adalah Bapak Al. Suyanto. Perkembangan
peserta didi sangat bagus sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan
pendidikan Kanisius. Seiring dengan waktu dan perkembangan sekolah SMP
Kanisius Sleman karena dengan jumlah murid yang semakin banyak, maka pada
bulan Agustus 1979 sekolah berpindah lokasi di Jl. Bhayangkara. Hingga
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sekarang SMP Kanisius Sleman tetap berjalan baik dalam melanjutkan semangat
Kanisius dalam karya pendidikannya.

2. Visi Misi SMP Kanisius Sleman
Dalam melaksanakan karya pendidikannya, SMP Kanisius Sleman
mempunyai Visi Misi sebagai pedoman sekaligus menjadi semangat dalam
mendidik peserta didik. Adapun visi misi sekolah SMP Kanisius Sleman adalah
sebagai berikut:
a) Visi SMP Kanisius Sleman
Menjadi pendidik anak Indonesia agar cerdas berkarakter, peduli terhadap
sesama dan lingkungan.
b) Misi SMP Kanisius Sleman
Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah yang
berkualitas

berlandaskan

Paradigma

Pedagogi

Reflektif

(PPR)

dan

mengoptimalkan sumber daya bersama mitra strategis.

3. Letak Geografis
SMP Kanisius Sleman yang beralamat di Jln. Bhayangkara 17 Murangan,
Triharjo, Sleman, No. Telp. (0274) 896291-Yogyakarta. Lokasi SMP Kanisius
Sleman ini dekat dengan jalan lintas Magelang-Yogyakarta, lokasinya tepat di
pinggir jalan raya jalan Magelang.
SMP Kanisus Sleman tepat di pinggir jalan raya dan sangat dekat keramaian
lalu lintas. Di sekitar lingkungan sekolah, ada beberapa sekolah lain seperti SMP
2 Negeri Sleman, jaraknya sekitar 100 m, dan di sebalah kiri, ada SMP Negeri 1
Sleman, yang jarak tempuhnya hanya 30 m, sedangkan di depan sekolah, tepatnya
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di seberang jalan raya ada SMP Muhammadiyah, yang jaraknya pun tidak terlalu
jauh dari SMP Kanisius ini, kira-kira 40 m, Di belakang sekolah ada SD Negeri
Trimulyo. Gedung dari SD ini berada persis di belakang SMP Kanisius.
Selain beberapa sekolah yang telah disebutkan di atas, ada juga Rumah
Sakit Umum Daerah Murangan Sleman yang jarak tempuhnya tidak jauh dari
sekolah ini. Hal ini tentu sedikit lebih menguntungkan bagi sekolah ini apa bila
ada warga sekolah yang harus mendapatkan pertolongan medis.

4. Mengenal Lingkungan Fisik, Akademik dan Situasi Sosial Sekolah
a. Lingkungan fisik
SMP Kanisius Sleman secara fisik memiliki bangungan yang layak untuk
menunjang kegiatan siswa-siswa. Lingkungan dan halaman yang cukup indah
dengan berbagai tanaman yang tertata rapi.

Fasilitas sekolah yang cukup

memadai dalam membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar dengan baik,
mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar seperti kamar mandi, ruang UKS,
perpustakaan, dan kantin koperasi siswa.
Ruangan kelas kurang lebih berukuran tujuh kali delapan (7x8) mampu
memberikan kenyamanan untuk siswa-siswa dalam mengikuti kegiatan belajar
mengajar. Pentilasi dan cahaya yang cukup sehingga nyaman untuk belajar. Untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar, SMP Kanisius Sleman memiliki ruang
kelas berjumlah lima, terdiri dari kelas VII (dua kelas), kelas VIII (dua kelas) dan
kelas IX (dua kelas). Ruangan selalu dalam kondisi bersih, dan rapi. Di setiap
dinding kelas tampak hiasan-hisan yang tersusun rapi, kursi, meja dan fasilitasfasilitas belajar lain. Di samping ruangan kelas ada juga beberapa ruangan untuk
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laboratorium Ilmu Pendidikan Alam (IPA), komputer dan Bahasa dan ruang
musik yang digunakan untuk membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran.
SMP Kanisius Sleman juga memiliki aula yang dapat menampung sekitar
100-150 orang. Aula ini digunakan untuk kegiatan siswa-siswa saat pentas seni,
perayaan pesta nama, pelepasan siswa, kegiatan MOP-DIK, latihan menari dan
sebagainya. Selain itu terdapat juga beberapa ruang lain seperti; ruang kepala
sekolah, ruang tamu, ruang guru, ruang BP-BK, ruang olah raga, tata usaha,
perpustakaan, koperasi siswa (Kopsis), ruang organisasi siswa (OSIS), unit
kesehatan siswa (UKS), serta beberapa ruang lainnya

yakni

ruang

pengembangan diri (karawitan, dan keputren).

b. Akademik
Dalam menunjang kegiatan akademik SMP Kanisius Sleman bersama
dengan guru sebagai tenaga pengajar menlaksanakan tugasnya dengan baik sesuai
dengan fungsi masing-masing.
Setiap guru diminta untuk mempersiapkan buku kerja 1, 2 dan 3 yang berisi
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi
Lulusan (SKL), Pemetaan SK dan KD, Analisis Kriteria Ketuntansan Minimal
(KKM), Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Buku kerja dua isinya seputar Tata Tertib Sekolah, Kode Etik Guru, Kode
Etik Sekolah, Komitmen Sekolah, Komitmen Pribadi, Ikrar Guru, Kalender
Pendidikan, Perhitungan Minggu Efektif, Perhitungan hari efektif, Program
Tahunan, Program Semester, Program Pelaksanaan Harian, dan Panduan Guru.
Hal

ini

menunjukkan

bahwa

kegiatan

pembelajaran

sungguh-sungguh
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dipersiapkan dengan baik.

Persiapan yang baik menjadi hal penting dalam

melaksanakan tugas sebagai pendidik. Bagi siswa-siswi persiapan ini juga tampak
dalam kehadiran di sekolah sebelum kegiatan belajar dimulai.
Setiap siswa wajib tiba di sekolah sebelum bel berbunyi pada pukul 06.45
WIB. Karena sebelum pembelajaran dimulai di dalam kelas, ada kebiasaan baik
yang selalu dilakukan di sekolah ini, yakni apel pagi bersama di lapangan sekolah
dan kegiatan 3S (Sapa, Salam dan Senyum). Apel pagi adalah satu kegiatan dalam
permulaan di sekolah yang diisi dengan renungan dari guru-guru dan
pengumuman-pengumungan penting untuk kepentingan siswa-siswi. Apel pagi
sudah menjadi kebiasaan baik yang dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk
kegiatan bersama.
Kegiatan dimulai pada pukul 07. 00 WIB sampai pukul 13.30 WIB. Ini
berlaku pada hari Senin sampai Kamis. Dan hari Selasa sampai pukul 17.00 WIB
karena ada kegiatan Pramuka. Sedangkan pada hari Jumat dan Sabtu sampai pukul
11.45 WIB. Khusus untuk hari Sabtu, tepat pukul 12.00 WIB, ibu dan bapak guru
melanjutkan kegiatan rohani yang disebut dengan Sabtu Iman. Petugasnya dari
guru secara bergilir. Setiap warga Kanisius wajib untuk mengikuti dan mematuhi
kesepakatan ini dengan baik.
Kegiatan akademik sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Guru piket
pada hari yang bersangkutan lebih bertangggung jawab karena harus memantau
kelancaran kegiatan akademik di sekolah. Hal ini tampak bilamana ada guru yang
berhalangan hadir, guru piket wajib mengisi kelas atau mencari guru lain untuk
mengganti.
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c. Situasi Sosial Sekolah
Salah satu hal yang menarik dan tampak dalam keseharian dalam kegiatan
di sekolah adalah soal 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Hal ini menjadi salah
satu indikasi bahwa situasi sosial dapat dibangun, baik antar guru dengan guru,
siswa-siswi dengan guru serta antar siswa-siswi sendiri. Keberagaman dan latar
belakang siswa-siswi dan guru dipersatukan dalam warga Kanisius.
Hal baik ini menjadi penunjang dalam membangun situasi yang kondusif
dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Situasi
sosial ini juga dikukung oleh visi misi SMP Kanisius yakni Menjadi pendidik
anak Indonesia agar cerdas berkarakter, puduli terhadap sesama dan lingkungan.
Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah yang berkualitas
berlandaskan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) dan mengoptimalkan sumber
daya bersama mitra strategis.

5. Kurikulum
SMP Kanisius Sleman dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pertemuan atau sering disebut dengan KTSP. Dalam
melaksanakan kurikulum tingkat satuan pertemuan ini, SMP Kanisius Sleman
juga menerapkan Paradigma Pedagogi Reflektif yang mengutamakan aktivitas
siswa-siswi untuk menemukan dan memaknai pengalamannya sendiri.

6. Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius Sleman Yogyakarta
SMP Kanisius Sleman dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai
tujuan pendidikan, memberikan sesuatu yang menarik tapi juga sekaligus
menantang. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran agama yang berbeda yakni

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

pendidikan religiotas. Adapun alasan mengapa bukan pendidikan agama murni,
adalah tidak lain karena menjunjung tinggi nilai keberagaman. Menyadari latar
belakang siswa-siswi yang berbeda-beda maka penting untuk bisa menjangkau
semua itu.
Pendidikan religiositas di SMP Kanisius dilaksanakan dua jam pelajaran
setiap minggu untuk semua kelas. Materi-materi yang diajarkan juga sangat
relevan karena di dalamnya terungkap berbagai hal yang berhubungan dengan
keberagaman dari nara didik sendiri.
Untuk kelas VII materinya berbicara tentang Agama dan Kepercayaan
Membawa Pembaharuan. Untuk kelas VIII materinya tentang yakni Tuhan
Mendekati Manusia, dan untuk kelas IX materinya tentang mewujudkan hidup
beriman dalam masyarakat dan lingkungan hidup. Materi-materi Pendidikan
Religiositas ini sangat menarik kalau melihat secara luas bahwa Indonesia adala
Negara pluralis, terdiri dari berbagai suku, agama dan adat istiadat yang berbeda
pula.
SMP Kanisius Sleman dalam melaksanakan pendidikan religiositas
menggunakan Pendekatan Pedagogi Reflektif (PRR). Salah satu kekhasan dari
pendekatan ini adalah para siswa diajak untuk melihat pengalaman sendiri dan
pengalaman ini diungkap dalam pembelajaran lewat sharing dan pendalaman
materi yang nantinya akan menjadi bagian dalam memperkaya pengalaman antar
para siswa.
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B. METODOLOGI PENELITIAN
Pada bagian ini penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan,
rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian,
metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, tempat dan waktu penelitian,
responden penelitian, variabel penelitian dan intrumen penelitian.

1. Latar Belakang Penelitian
Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bab 1,
penulis melihat soal peran pendidikan dalam membangun pribadi siswa-siswi
lewat berbagai macam aspek dan kegitan di dalam sekolah yang terungkap dalam
kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di
sekolah.
Penulis juga melihat sisi positif pendidikan religiositas terkait dengan siswasiswi yang berasal dari berbagai macam latar belakang agama, budaya, adat
istiadat dan sosial. Pendidikan religiositas sebagai komunikasi iman dapat menjadi
jalan bagi siswa-siswi dalam membangun moralitas atas iman yang dihidupi.
Keprihatinan penulis terkait dengan masalah-masalah remaja yang sering
menarik perhatian untuk mendalami akan makna dibalik sebuah pendidikan
kemanusiaan. Apa makna dari sebuah tindakan dan perbuatan atas dasar yang
begitu kuat. Melihat masalah-masalah remaja yang begitu menantang, perlu suatu
kontrol lewat pendidikan itu sendiri yang dapat membantu remaja untuk
bertumbuh dan berkembang sebagai siswa-siswa yang baik dan berguna bagi
banyak orang dan semakin mampu untuk membangun moralitasnya sebagai
manusia.
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Pendidikan sebagai salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam
pembentukan intelektual manusia serta aspek-aspek yang ada di dalamnya,
menjadi motivasi bagi penulis untuk semakin menggali lebih dalam akan makna
pendidikan itu sendiri.

2. Rumusan Permasalahan
a. Bagaimana praksis Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius Sleman.
b. Apa arti moralitas bagi siswa-siswa
c. Apa dampak pendidikan religiositas terhadap moralitas siswa-siswa SMP
Kanisius Sleman
d. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam membangun moralitas siswa-siswi.
e. Apa yang menjadi hambatan dalam membangun moralitas siswa-siswi.
f. Apa yang menjadi harapan-harapan ke depan terkait dengan pendidikan
religiositas yang semakin relevan dengan pembentukan moralitas siswa-siswi.

3. Tujuan Penelitian
a. Menggali dan menemukan praksis pendidikan religiositas di SMP Kanisius
Sleman.
b. Menggali arti moralitas.
c. Menemukan dampak Pendidikan Religiositas terhadap moralitas siswa-siswa
SMP Kanisius Sleman.
d. Menemukan faktor-faktor pendukung yang membantu siswa-siswi dalam
membangun moralitasnya.
e. Menemukan faktor-faktor penghambat moralitas siswa-siswa.
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f. Menemukan harapan-harapan siswa terkait dengan pendidikan religiositas yang
berguna bagi siswa-siswi sendiri maupun sekolah untuk semakin memberi nilai
baik bagi pendidikan itu sendiri.

4. Manfaat Penelitian
a. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi
sekolah SMP Kanisius Sleman untuk meningkatkan penerapan Pendidikan
religiositas.
b. Bagi pengembangan ilmu kateketik, penelitian ini diharapkan dapat memberi
data yang akurat mengenai sekolah Katolik, khususnya dalam hal Pendidikan
religiositas, dan data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk
pengembangan program bagi ilmu kateketik.
c. Bagi pengembangan ilmu pendidikan, diharapkan penelitian ini memberikan
data perihal moralitas yang dapat dipengaruhi oleh Pendidikan Religiositas.
d. Bagi pengembangan katekese, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
indikasi penting dalam mewujudkan nilai-nilai pendidikan (moral) melalui
pendidikan, secara khusus pendidikan religiositas.

5. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto
adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi
dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat
menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono dalam Riduan, 2005:50).
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6. Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi (Sugiyono, 2010:1).

7. Fokus Penelitian
Spradley dalam Sugiyono (2010: 34) menyatakan bahwa a focused refer to
a single cultural domain or a few related domains. Maksudnya adalah bahwa
fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang tekait dengan situasi
sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah praksis
pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman, dampak pendidikan religiositas
terhadap moralitas siswa-siswi, moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman,
faktor pendukung dan penghambat moralitas serta harapan siswa-siswi ke depan
terkait pendidikan religiositas.
Fokus ini dipilih berdasarkan alternatif dalam menetapkan fokus yang
diungkapkan Spradley (dalam Sugiyono, 2010: 34) yaitu menetapkan fokus yang
memiliki nilai temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
Penulis melihat bahwa situasi sosial penelitian dengan elemen baik tempat
(place), aktor (actor), maupun aktifitas (activity) mempunyai sifat holistik yakni
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menyeluruh. Semua hal yang ada dalam elemen situasi sosial tersebut mempunyai
interaksi secara sinergis satu sama lain.

8. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh data dari sumber
data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian (Sugiyono, 2010:62). Dalam penelitian ini, pengumpulan data
dilakukan dengan triangulasi atau gabungan dari berbagai cara yakni observasi,
dokumentasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai
setting, sumber dan berbagai cara. Alasan peneliti menggunakan triangulasi ini
yakni supaya data yang diperoleh dapat sungguh-sungguh akurat, juga agar dapat
mengetahui secara mendalam keadaan di lapangan yang sebenarnya.

9. Keabsahan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi guna mengetahui
secara mendalam akan apa yang diteliti. Tujuan dari triangulasi ini adalah untuk
memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai apa yang di teliti. Dengan
triangulasi data yang diperoleh dapat dilihat keabsahanya dengan berbagai metode
yakni observasi, studi dokumen, dokumentasi dan wawancara.

10. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:89).
Setelah penulis memperoleh data melalui pengumpulan data lewat
wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis akan mengelompokkan data ke
dalam kelompok pokok-pokok penelitian atau fokus penelitian yang sudah
ditetapkan, kemudian mendeskripsikan data tersebut kedalam hasil penelitian.

11. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMP Kanisius Sleman Yogyakarta pada tanggal
14-21 Mei 2016.

12. Informan Penelitian
Goetz

dan

LaComte

(1984),

(dalam

Rulam

Ahmadi,

2014:93),

mengungkapan bahwa informan yang baik adalah individu yang memiliki
pengetahuan khusus, status atau keterampilan komunikasi, yang berkemauan
untuk membagi pengetahuan. Informan ini dipilih secara purposive sampling yaitu
dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,2010:52). Informan yang
dipilih diharapkan dapat menjadi sumber yang mewakili informasi yang
dibutuhkan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah guru
pendidikan religiositas, guru Bimbingan dan Konseling (BK), guru bagian
kesiswaan, guru kelas, dan ketua OSIS beserta pengurus OSIS.
Penulis melihat bahwa guru BK, wali kelas, Wakil Kepala Sekolah
(WKBK) bidang kesiswaan, dan ketua OSIS beserta pengurusnya sangat bisa
dipercaya untuk mendapat data yang diperlukan. Mereka sebagai orang penting
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yang mengerti, memahami dan juga ikut terlibat dalam berbagai macam kegiatan
yang ada di sekolah. Guru sebagai pengajar mempunyai pengetahuan dan juga
pemahaman akan situasi yang dialami oleh siswa-siswi. Ketua kelas dan ketua
OSIS serta pengurusnya dirasa mempunyai pengalaman dan pengetahuan
bagaimana bersosialisasi dengan siswa-siswi dalam berbagai kegiatan.

13. Situasi Sosial
Spradley dalam Sugiyono (2010:49) mengungkapkan bahwa social situation
atau situasi sosial terdiri dari tiga elemen yakni tempat (place), pelaku (actors),
dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini yang
menjadi situasi sosial adalah moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman.
Adapun yang menjadi elemen dari situasi sosial tersebut adalah SMP Kanisius
Sleman (tempat atau place), siswa-siswi dan guru sebagai pelaku (actor), dan
aktivitas (activity) adalah kegiatan proses belajar mengajar pendidikan religiositas
dan kegiatan-kegiatan sosial (intern) sekolah yakni ekstrakurikuler, dll.

14. Pokok-pokok Penelitian
Seperti diungkap dalam fokus penelitian maka yang menjadi pokok-pokok
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Praksis pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman.
b) Dampak pendidikan religiositas.
c) Moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman.
d) Faktor pendukung perkembangan moralitas SMP Kanisius Sleman.
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e) Faktor penghambat perkembangan moralitas siswa-siswi SMP Kanisius
Sleman.
f) Harapan-harapan

siswa-siswi

SMP

Kanisius

Sleman

terkait

dengan

pendidikan religiositas.
Tabel 1. Pokok-pokok penelitian
No
(1)

Pokok-pokok
diungkap
(2)

1

Praksis
pendidikan
religiositas di
SMP Kanisius
Sleman

2

Dampak
Pendidikan
Religiositas

Indikator
(3)
1. Pendidikan religiositas dilaksanakan sesuai
dengan buku pendidikan religiositas
2. Keikutsertaan guru-guru dalam kegiatan-kegiatan
pendidikan religiositas.
3. Adanya kegiatan kunjungan ke berbagai tempat
ibadat dalam membangun sikap menghargai
diantara para siswa-siswi.
4. Siswa-siswi aktif dalam berbagi pengalamannya
dalam setiap kesempatan yang diberikan guru.
5. Keterbukaan sekolah untuk mengundang dan
memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh agama
dalam mengajarkan nilai-nilai baik dari setiap
agama dan kepercayaan.
6. Adanya kebiasaan yang khas dari sekolah dalam
melaksanakan pendidikan religiositas.
7. Adanya aksi konkrit dalam merealisasikan nilainilai yang didapat oleh siswa-siswa dalam
kegiatan sosial.
1. Arti dan makna pendidikan religiositas
2. Pendidikan religiositas dapat memampukan
siswa-siswi untuk bertumbuh dan berkembang
dalam membangun moralitasnya.
3. Siswa menanggapi setiap maksud dan tujuan baik
dari pendidikan religiositas.
4. Peran Pendidikan Religiositas dalam membangun
sikap, baik antar sesama agama maupun agama
orang lain.
5. Siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai baik
yang diperoleh lewat pendidikan religiositas
dalam lingkungan sekolah, maupun sosial
masyarakat.
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3

Moralitas siswasiswi SMP
Kanisius Sleman

4

Faktor
Pendukung
Moralitas Siswasiswi

6. Pendidikan Religiositas mampu mendorong dan
memberi ruang kepada anak dalam membangun
moralitasnya sebagai siswa.
7. Pendidikan religiositas dapat memberikan
dampak terhadap moralitas siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman.
8. Indikasi bahwa pendidikan religiositas
berdampak terhadap moralitas siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman.
9. Bentuk nyata bahwa moralitas siswa-siswa dapat
dipengaruhi pendidikan religiositas.
10. Pendidikan religiositas dapat memberi dampak
terhadap moralitas siswa-siswi SMP Kanisius
Sleman.
1. Siswa-siswi memahami dan mengerti tentang
moralitas.
2. Siswa-siswi memahami pentingnya moralitas.
3. Siswa-siswi mendapatkan pembelajaran dari
pendidikan religiositas terkait dengan moralitas.
4. Kedewasaan siswa-siswa dalam mengambil sikap
dalam keadaan sulit.
5. Siswa-siswi dapat membangun sikap sopan santun
dalam berelasi dengan teman baik yang berbeda
suku dan budaya.
6. Siswa-siswi mampu menghargai setiap pribadi
baik yang seagama maupun yang berbeda agama
dan kepercayaan.
7. Siswa-siswi mampu untuk menumbuhkan sikap
tolong menolong dalam tindakan nyata.
8. Siswa-siswi mampu menumbuhkembangkan
sikap peduli terhadap sesama.
9. Kemampuan siswa-siswi dalam memaafkan teman
teman yang berbuat salah.
10. Kedekatan siswa-siswa dengan Tuhan yang
diimani.
1. Adanya ketegasan dalam menerapkan aturan,
kesepakatan dan kedisiplinan
2. Adanya ketegasan dalam memberikan sanksi
kepada siswa-siswa yang tidak taat aturan.
3. Adanya konsistensi dalam mendidik dan membina
moral siswa-siswi.
4. Adanya publik figur yang dapat dicontoh oleh
siswa-siswi.
5. Iklim sosial sekolah yang mendorong dan
memotivasi siswa-siswi dalam mengembangkan
moralitasnya.
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5

Faktor
penghambat
perkembangan
moralitas siswasiswi

6

Harapan siswasiswi terkait
dengan
pendidikan
religiositas

6. Adanya kesadaran dari dalam diri siswa-siswi
sendiri.
7. siswa-siswi mampu membangun interaksi dengan
teman, kelompok dan guru.
8. Adanya fungsi kontrol yang berkesinambungan
dalam mendidik dan membinan moral siswa.
9. Adanya fanismen dan riwet yang dapat
memotivasi siswa-siswa untuk berkembang.
1. Kurangnya ketegasan dalam menerapkan aturan,
kesepakatan dan kedisiplinan
2. Kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi
kepada siswa-siswa yang tidak taat aturan.
3. Kurangnya konsistensi dalam mendidik dan
membina moral siswa-siswi.
4. Kurangnya publik figur bagi siswa-siswa
5. Iklim sosial di sekolah yang kurang dibangun
6. Kurangnya kesadaran dari siswa-siswa sendiri.
7. Ketidakmampuan siswa-siswi dalam membangun
interaksi dengan teman, kelompok dan guru.
8. Fungsi kontrol yang tidak terealisasi dalam
mendidik dan membina moral siswa.
1. Pendidikan religiositas semakin relevan dengan
kebutuhan siswa-siswi.
2. Profesionalitas guru dalam mendidik dan membina
moral siswa.
3. Keterlibatan siswa-siswi dalam berbagai kegiatan
sekolah yang semakin menumbuhkembangkan
moralitasnya.
4. Adanya aksi sosial yang membantu siswa-siswi
dalam membangun kepedulian bagi sesama dan
masyarakat.

15. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini, intrumen pengumpulan data terdiri dari observasi, baik
langsung maupun partisipan, dokumentasi dan wawancara terstruktur. Peneliti
dalam melakukan wawancara telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa
pedoman pertanyaan (Sugiyono, 2014:386).
Dalam membantu kelancaran wawancara peneliti mempersiapkan alat bantu
berupa kamera untuk merekam, agar mempermudah dalam pencatatan data yang
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akan diperoleh. Adapun pokok-pokok pertanyaan dalam melakukan wawancara
adalah sebagai berikut:

a. Panduan Observasi Penelitian
1) Mengamati siswa-siswi dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, apel pagi,
serta kegiatan-kegiatan sosial sekolah.
2) Mengamati tindakan guru dalam mendidik siswa-siswi.
3) Mengamati iklim sosial yang dibangun di sekolah
4) Mengamati kegiatan belajar mengajar Pendidikan Religiositas.
5) Mengamati interaksi siswa-siswi sebagai keluarga SMP Kanisius Sleman.
6) Mengamati wujud konkrit sekolah dalam menerapkan aturan dan kedisiplinan.

b. Panduan Studi Dokumen tentang Akhlak dan Kepribadian Siswa-siswi
tahun ajaran 2015/2016 semester gasal
1) Apa yang diungkapkan dalam dokumen terkait dengan akhlak dan kepribadian
siswa-siswi.
2) Sejauh mana dokumen tersebut dapat berguna bagi perkembangan nilai-nilai
pendidikan religiositas
3) Bagaimana penilaian dalam dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi siswasiswa.

c. Panduan dokumentasi
1) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan siswa-siswa di sekolah mulai dari apel
pagi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan lain yang mendukung dalam
pengumpulan data.
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2) Mendokumentasikan kegiatan belajar pendidikan religiositas.
3) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di dalam
sekolah.
4) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa-siswa.
5) Mendokumentasikan aturan-aturan sekolah yang sudah disosialisasikan.

d. Panduan pertanyaan praksis pendidikan religiositas SMP Kanisius
Sleman Yogyakarta
1) Bagaimana praksis pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman?
2) Bagaimana keikutsertaan guru-guru dalam kegiatan-kegiatan pendidikan
religiositas.
3) Apakah ada kegiatan kunjungan ke berbagai tempat ibadat dalam membangun
sikap menghargai diantara para siswa-siswi yang berbeda agama.
4) Apakah Siswa-siswi aktif dalam berbagi pengalamannya dalam setiap
kesempatan yang diberikan guru dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan
religiositas.
5) Bagaimana

keterbukaan

sekolah

untuk

mengundang

dan

memberi

kesempatan kepada tokoh-tokoh agama dalam mengajarkan nilai-nilai baik
dari setiap agama dan kepercayaan.
6) Apakah sekolah mempunyai kebiasaan yang khas dalam melaksanakan
pendidikan religiositas.
7) Apakah ada aksi konkrit dalam merealisasikan nilai-nilai yang didapat oleh
siswa-siswa dalam kegiatan sosial. Bagaimana aksi konkrit tersebut
dilaksanakan?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

b. Panduan Pertanyaan untuk Penelitian Dampak Pendidikan Religiositas
1) Apa arti dan makna pendidikan religiositas bagi siswa-siswi.
2) Sejauh mana Pendidikan Religiositas dapat memampukan siswa untuk
membangun moralitasnya.
3) Bagaimana siswa menanggapi setiap maksud dan tujuan baik dari pedidikan
religiositas.
4) Bagaimana pendidikan religiositas dapat memampukan siswa dalam
membangun moralitas, baik antar satu agama maupun yang berbeda agama.
5) Bagaimana siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai baik yang diperoleh
lewat pendidikan religiositas dalam lingkungan sekolah, maupun sosial
masyarakat.
6) Bagaimana sekolah (pendidikan religositas) sebagai tempat belajar anak
mampu mendorong dan memberi ruang kepada anak dalam membangun
moralitasnya sebagai siswa.
7) Apa yang menjadi indikasi bahwa pendidikan religiositas berdampak
terhadap moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman.

c. Panduan Pertanyaan untuk Penelitian Moralitas Siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman Yogyakarta.
1) Apa yang anda pahami tentang moralitas.
2) Apakah penting menghidupi moralitas sebagai siswa-siswi.
3) Lewat pendidikan religiositas, apakah anda mendapatkan pendidikan atau
pembelajaran terkait dengan moralitas.
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4) Bagaimana anda mengambil sikap saat berhadapan dengan situasi sulit, baik
di sekolah, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat.
5) Bagaimana anda membangun sikap sopan santun dalam berelasi dengan
teman baik yang berbeda suku, latar belakang maupun teman yang satu suku.
6) Bagaimana pengalaman anda dalam menghargai setiap orang, baik yang
seagama maupun yang berbeda agama.
7) Bagaimana pengalaman anda dalam membangun sikap tolong menolong
dalam kehidupan sehari-hari.
8) Pernahkah anda memaafkan atau meminta maaf kepada teman atau orang
lain.
9) Bagaimana anda dalam membangun relasi atau kedekatan dengan Tuhan yang
anda imani dalam mengikuti ajaran-Nya.

d. Panduan Pertanyaan untuk Penelitian Faktor Pendukung Moralitas
Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman.
1) Apa yang menjadi faktor pendukung moralitas siswa-siswi dan bagaimana
siswa-siswa dalam menghadapi berbagai macam persoalan, baik yang
menyangkut pembelajaran maupun masalah pribadi dan sosial dengan teman
atau orang lain.
2) Bagaimana siswa-siswi dalam membangun nilai-nilai baik saat berhadapan
dengan masalah yang dihadapi.
3) Bagaimana siswa-siswa dalam menumbuhkembangkan sikap peduli terhadap
teman?
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4) Bagaimana

siswa-siswa

dalam

membangun

kerendahan

hati

dalam

memaafkan ataupun memberi maaf jika ada masalah dengan teman.
5) Bagaimana siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan Tuhan yang
diimani.
6) Bagaimana guru sebagai public figure dalam memberi teladan bagi siswasiswa dalam membangun aspek-aspek positif.
7) Bagaimana konsintensi guru dalam mendidik siswa-siswi terkait dengan
aturan yang diterapkan sekolah.
8) Bagaimana iklim sosial dibangun dalam memotivasi dan mendorong siswasiswi dalam mengembangkan dirinya.
9) Bagaimana siswa-siswa membangun nilai-nilai baik dalam keikutsertaan
dalam berbagai kegiatan di sekolah.
10) Bagaimana siswa-siswi membangun sikap saling menghargai teman dalam
membangun kerja sama baik antar siswa, kelompok, maupun dengan guru.
11) Sejauh mana siswa-siswi dapat mengikuti pendidikan yang diterapkan oleh
sekolah lewat berbagai macam kegiatan.
12) Bagaimana siswa-siswi dalam membangun interaksi dengan teman maupun
dengan guru.
13) Bagaimana fanismen dan riwet yang diberikan sekolah (guru) dapat
memotivasi siswa-siswi dalam mengembangkan dirinya untuk semakin lebih
baik.
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e. Panduan Pertanyaan untuk Penelitian Faktor Penghambat Moralitas
Siswa-siswi
1) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terkait dengan
pendidikan religiositas dalam membangun moralitas siswa-siswi.

f. Panduan Pertanyaan untuk Harapan Siswa-siswi terkait Pendidikan
Religiositas
1) Apa yang menjadi harapan ke depan terkait dengan Pendidikan Religiositas?

C. LAPORAN HASIL PENELITIAN TENTANG DAMPAK PENDIDIKAN
RELIGIOSITAS TERHADAP MORALITAS SISWA-SISWI SMP
KANISIUS SLEMAN YOGYAKARTA
Pada bagian ini penulis akan menguraikan tiga pokok terkait dengan laporan
hasil penelitian yang dilakukan yakni observasi, studi dokumen tentang Akhlak
dan

Kepribadian

Siswa-siswi,

dokumentasi

kegiatan

siswa-siswi,

serta

wawancara. Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 14-21 Mei 2016. Penelitian
ini didahului dengan observasi terkait dengan situasi siswa-siswa terlebih dalam
keseharian di sekolah dengan berbagai macam kegiatan. Adapun informan yakni
guru pendidikan religiositas (If1), wali kelas VII A (If2), wali kelas VIII A (If3),
WAKA bidang kesiswaan (If4), guru bimbingan dan konseling (If5), ketua Osis
(If6) dan Sekretaris Osis (If7) Bendahara OSIS (If8).

1. Praksis Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius Sleman
a. Hasil Observasi tentang Praksis Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius
Sleman
Observasi dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016, pukul 07.00-12.00.
Kegiatan yang diobervasi adalah persiapan siswa-siswi dalam mengikuti ujian
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akhir semester. Di sini penulis mengobsevasi siswa-siswi kelas VIII dan kelas
VII. Adapun yang diobservasi adalah proses pendidikan relgiositas itu sendiri. Di
kelas VIII sehubungan dengan persiapan siswa-siswa dalam mengikuti ujian akhir
semester,

pendamping

memberi

kesempatan

kepada

siswa-siswi

untuk

merefleksikan pengalaman selama satu semester dengan bantuan pertanyaan yakni
apa yang kamu dapatkan dalam pendidikan religiositas ini? nilai apakah yang
kalian dapatkan dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? apakah
pendidikan religiositas ini membuatku semakin dekat Tuhan dan sesama?
jelaskan. Apakah harapanku ke depan untuk hidupku demi membangun
kebersamaan yang baik dengan sesama baik yang seagama maupun yang berbeda
agama.
Di kelas VII, siswa-siswa dalam mempersiapkan ujian akhir semester,
pendamping memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk membuat sepuluh
soal dari setiap bab yang dipelajari yang akan berguna bagi siswa-siswi dalam
mengikuti ujian akhir semester.

b. Hasil Studi Dokumen tentang Praksis Pendidikan Religiositas di SMP
Kanisius Sleman
Dalam silabus pendidikan religiositas untuk SMP (Komisi Kateketik KAS
Majelis Pendidikan Katolik KAS: Kanisius:2015:13), mengungkapkan soal proses
pembelajaran religiositas dengan beberapa hal yakni yang pertama metode yaitu
variasi,

dinamis,

partisipatif,

menyenangkan,

eksploratif

yaitu

mencari,

mengembangkan, memperkaya informasi secara terus menerus. sarana, waktu,
sumber bahan dan sumber belajar. Yang kedua adalah sarana, mengoptimalkan
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sarana sesuai situasi dan menunjang proses pembelajaran, seperti buku, Koran,
majalah, audio visual, program televisi, slide dan lingkungan. Yang ketiga adalah
waktu, yaitu perlunya penyesuaian waktu dan tidak terpaku pada alokasi waktu
yang disediakan. Keempat adalah soal sumber belajar, yaitu siswa, guru,
masyarakat, lingkungan, dan perpustakaan.

c. Hasil Dokumentasi tentang Praksis Pendidikan Religiositas di SMP
Kanisius Sleman
Hasil temuan dokumentasi bersumber dari kegiatan belajar persiapan siswasiswi dalam mengikuti ujian akhir semester yang dilaksanakan pada tanggal 14
Mei 2016 dengan objek observasi kelas VIII dan kelas VII.

d. Hasil Wawancara tentang Praksis Pendidikan Religiositas di SMP
Kanisius Sleman.

Tabel 2. Praksis Pendidikan Religiositas di SMP Kanisius Sleman
No
1

Informan
If1

Jawaban Informan
Pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman dilaksanakan
berdasarkan kebijakan Komisi KAS Komisi Pendidikan
dengan metode pendekatan Pedagogi Reflektif (PRR).
Dengan pedagogi reflektif ini siswa-siswi diajak untuk
sampai pada suatu tindakan nyata yang direfleksikan
berdasarkan pengalaman pribadi siswa-siswi.
Secara khusus pendidikan religiositas di SMP Kanisius
Sleman juga memperhatikan budi pekerti dan pendidikan
karakter siswa dengan bertumpuh pada nilai-nilai Kanisius.
Pendidikan religiositas dilaksanakan dengan mengoptimalkan
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kegiatan

pembelajaran

yang

relevan

dengan

realitas

kehidupan siswa-siswi. Menghargai keberagaman yang ada,
menghargai orang lain yang berbeda agama dan latar
belakang.

KBM

pendidikan

religiositas

dikembangkan

dengan menyentuh kehidupan kongkrit siswa-siswi. Praksis
pelaksanaan religiositas terbantu juga dengan adanya nilainilai Kanisius yang diterapkan di sekolah.
Materi-materi di dalam pendidikan religiositas dikembangkan
dan menyesuaikan dengan realitas hidup siswa-siswi.
Praksis pendidikan religiositas mengajak siswa-siswi untuk
menerapkan nilai-nilai baik dari setiap materi yang dipelajari,
hal ini juga didukung dengan nilai-nilai Kanisius (kasih dan
solidaritas, kejujuran, cerdas, berani dan disiplin). Pendidikan
religiositas dilaksanakan agar anak sungguh mampu untuk
sampai pada suatu pemahaman, refleksi dan aksi nyata dalam
keseharian hidup.
2

If1

Keikutsertaan guru terlaksana lewat kerja sama dalam
mendidik siswa-siswi, seperti kegiatan pembinaan rohani
yang dilakukan setiap jumat ganjil dalam bulan. Dalam
kegiatan ini, siswa-siswa diajak untuk akrab dengan apa yang
dialami selama seminggu dan pengalaman itu dibagikan lewat
sharing pengalaman.
Kerja sama ini tampak juga, bagaimana setiap guru selalu
memberi kesempatan untuk siswa-siswi merefleksikan apa
yang dialami. Dan hasil refleksi ini di berikan kepada orang
tua sebagai jalan kerja sama guru dengan orang tua. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk mengajak orang tua dalam
mengontrol perkembangan siswa-siswi.

3

If1

Kunjugan ke berbagai tempat ibadat dilaksanakan ke Gereja,
Gua Kerap. Kegiatan ini masih akan tetap dilaksanakan untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

ke depan. Seluruh siswa-siswa diajak untuk memperkenalkan
keberagaman. Setiap bulan Maria, anak-anak juga diajak
untuk ikut, dalam rangka membangun sikap menghargai
dalam diri siswa-siswi.
4

If1

Keaktipan siswa-siswi tampak dalam keingintahuan dalam
setiap pembelajaran religiositas, rasa ingin tahu akan hal baru
yang didapat lewat pendidikan religiositas.

5

If1

Untuk masa sekarang mengundang tokoh-tokoh agama masih
dalam harapan ke depan. Kegiatan pendidikan religiositas
ditangani guru pendidikan religiositas dan bekerja sama
dengan guru-guru lain.

6

If1

Sekolah membangun suatu iklim sosial yang dimulai dari
kegiatan apel pagi, menerapkan disiplin dalam diri siswasiswi. Lewat disiplin siswa-siswi diajak untuk sampai pada
suatu tindakan nyata yang berguna bagi dirinya dan bagi
orang lain. Setiap anak yang mendapat sanksi disesuaikan
dengan komitmen anak sebagai jawaban atas tujuan dari
sebuah aksi anak.

7

If1

Aksi konkrit untuk merealisasikan nilai-nilai dalam kegiatan
sosial sekolah yakni lewat kemauan anak untuk terlibat, baik
dalam lingkungan sekolah, maupun dalam kegiatan bakti
sosial yang dilaksanakan di lingkungan seputar sekolah yaitu
bakti sosial berupa bahan pangan. Di dalam sekolah ada
kegiatan sabtu kasih, dalam kegiatan ini anak-anak diajak
untuk memberi dari kemampuan, kerelaan, memberi dari apa
yang dimiliki. Kegiaatan menjadikan anak tau dan mau untuk
berbagi, memberi, menyisihkan sedikit dari uang jajan untuk
orang lain yang membutuhkan.
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2. Dampak Pendidikan Religiositas
a. Hasil Observasi tentang Dampak Pendidikan Religiositas
Observasi dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016, pukul 07.00-12.00.
Kegiatan yang diobervasi adalah persiapan siswa-siswi dalam mengikuti ujian
akhir semester. Di sini penulis mengobsevasi siswa-siswi kelas VIII dan kelas
VII. Adapun yang diobservasi adalah proses pendidikan relgiositas itu sendiri. Di
kelas VIII sehubungan dengan persiapan siswa-siswa dalam mengikuti uajian
akhir

semester,

guru

memberi

kesempatan

kepada

siswa-siswi

untuk

merefleksikan pengalaman selama satu semester dengan bantuan pertanyaan
yakni; apa yang kamu dapatkan dalam pendidikan religiositas ini? nilai apakah
yang kalian dapatkan dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari?
apakah pendidikan religiositas ini membuatku semakin dekat Tuhan dan sesama?
jelaskan. Apakah harapanku ke depan untuk hidupku demi membangun
kebersamaan yang baik dengan sesama baik yang seagama maupun yang berbeda
agama. Di kelas VII, siswa-siswa dalam mempersiapkan ujian akhir semester,
pendamping memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk membuat sepuluh
soal dari setiap bab yang dipelajari yang akan berguna bagi siswa-siswi dalam
mengikuti ujian akhir semester.
Senin tanggal 16 Mei 2016 penulis menyempatkan waktu untuk berbincang
dengan siswa-siswi SMP Kanisius Sleman kelas IX (sembilan) yakni Tista, Dewi,
Jessi, Ayu, dan Linda, tentang pendidikan religiositas yang di dapat di sekolah.
Saat berbincang-bincang dengan mereka seputar pendidikan religiositas, penulis
bertanya soal nilai-nilai apa yang di dapat dari pendidikan religiositas. Mereka
berpendapat bahwa dengan pendidikan religiositas yang di dapat di sekolah,
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mereka semakin memahami akan pentingnya mengghargai orang lain, baik yang
seagama maupun yang tidak seagama.
Tanggal 16 Mei 2016, penulis juga berbincang dengan siswa-siswi kelas IX
(sembilan) yakni Ajeng, Viona, Sekar, Laras, Ryan, Yuda dan Sheera. Dalam
perbincangan dengan mereka, penulis bertanya seputar pemahaman mereka
tentang religiositas dan nilai-nilai apa yang mereka dapat dari pendidikan
religiositas yang didapat di sekolah. Hampir semuanya menjawab bahwa dengan
pendidikan

religiositas,

mereka

semakin

memahami

akan

pentinggnya

menghargai orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, suku
serta budaya. Pendidikan religiositas mengajak kami (siswa-siswi) untuk mampu
bersikap baik, terhadap teman, sesama dan orang lain. Pendidikan religiositas juga
mengajak kami (siswa-siswi) untuk menyesuaikan perkataan dan perbuatan dalam
tindakan nyata.

b. Hasil Studi Dokumen Dampak Pendidikan Religiositas
Hasil dokumen tentang penilaian akhlak dan kepribadian tahun ajaran
2013/2014 pendidikan religiositas yang diampu oleh Ibu Fran Restu,
menunjukkan akhlak dan kepribadian siswa-siswi kelas VII yang baik, dengan
nilai secara umum B (baik) dengan skor 2.
Adapun aspek-aspek yang dinilai yakni yang pertama; aspek kedisiplinan
yaitu kepatuhan kepada peraturan tata tertib yang meliputi datang tepat waktu,
mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan, dan pulang tepat waktu. Kedua, aspek
kebersihan yaitu kesadaran untuk berbudaya bersih yang meliputi membuang
sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, membersihkan tempat
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kegiatan, merawat kesehatan diri (mandi, gosok gigi). Ketiga, tanggungjawab
yaitu kesadaran untuk melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan yang
meliputi menyelesaikan tugas-tugas selama kegiatan berlangsung. Keempat, sopan
santun yaitu sikap hormat kepada orang lain, baik dalam bentuk perkataan,
perbuatan dan sikap yang meliputi berbicara sopan, berpakaian sopan, dan posisi
duduk yang sopan. Kelima, hubungan sosial yaitu kemampuan berinteraksi sosial
dengan orang lain secara baik yang meliputi menjalin hubungan baik dengan guru
dan teman, menolong teman, mau bekerjasama dalam kegiatan yang positif.
Keenam, kejujuran, yaitu kejujuran dalam perkataan dan perbuatan yang meliputi
tidak berbohong dan tidak berlaku curang. Ketujuh, pelaksanaan ibadat ritual
yaitu pengamalan ajaran agama yang dilakukan peserta didik dalam bentuk ibadat
ritual yang meliputi mengikuti ibadat, berpantang dan berpuasa serta berdoa.

c. Hasil Dokumentasi Dampak Pendidikan Religiositas
Foto hasil dokumentasi terkait dengan dampak pendidikan religiositas
diambil dari kegiatan persiapan mengikuti ujian akhir semester pada tanggal 14
Mei 2016 kelas VIII dan kelas VII (foto terlampir). Dalam kegiatan siswa-siswa
tampak tenang, dan dapat mengikuti kegiatan dengan baik, tidak mengganggu
teman saat belajar.
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d. Hasil Wawancara tentang Dampak Pendidikan Religiositas
Tabel 3: Dampak Pendidikan Religiositas
N0

Informan

Jawaban Informan

1

If1

Bagi siswa-siswi pendidikan sangat berarti dan bermakna,
di mana dengan pendidikan religiositas, anak-anak
dimampukan untuk mengetahui bukan hanya sebatas
kognitif, tapi juga bagaimana pemahaman kognitif itu
dekat dengan realitas hidup anak. Pendidikan religiositas
juga sebagai pemberi semangat, motivasi bagi anak dalam
membina diri dari saat ke saat, menanamkan budi pekerti
dan karakter, moralnya juga ditanamkan. Pendidikan
religiositas menjadikan anak mampu untuk membangun
sikap dasar bagaimana ia bertindak, baik untuk diri sendiri,
keluarga dan orang lain dan bagaimana ia mendekatkan
diri dengan Tuhan yang ia percayai.

2

If1

Pendidikan religiositas dapat memampukan siswa-siswi
dalam membangun moralitasnya, lewat pengajaran yang
dilaksanakan guru

diaplikasikan dalam realitas hidup

siswa-siswi, pendekatan terhadap apa yang dialami anak,
baik masalah maupun hal baik yang dialami anak. Hal
yang paling mendasar adalah lewat pemahaman secara
kognitif, dan bagaimana pemahaman itu direalisasikan
dalam aksi konkrit, dan oleh tindakan aksi konkrit tersebut
anak dapat merasakan sendiri.
3

If1

Rasa ingin tahu menjadi dasar bagi anak untuk
menanggapi

setiap

maksud

baik

dari

pendidikan

religiositas. Tanggapan baik ini juga didasari oleh latar
belakang siswa yang baik, pendidikan keluarga yang baik.
Secara pribadi sebagian siswa karena pribadinya yang
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baik, cerdas, bisa berpikir luas, dan hal itu membantunya
untuk menanggapi secara baik apa yang menjadi maksud
baik dari pendidikan religiositas itu sendiri.
4

If1

Sebagaimana dalam proses pembelajaran religiositas
bahwa setiap nilai-nilai dari ajaran agama diterapkan
dalam kehidupan anak dengan memperhatikan kehidupan
real yang dialami anak. Anak diperhadapkan dengan suatu
realitas yang tidak bisa dilepaskan dari hidup anak sendiri,
dengan memperhadapkan anak pada realitas dirinya, anak
dimampukan belajar akrab dengan apa yang dialami.
Mengajak

dan

mendorong

anak

agar

mampu

mewujudnyatakan dalam tindakan konkrit, anak mampu
berbuat sesuatu yang baik untuk dirinya dan orang lain
yang dimulai dari pengalaman-pengalaman konkrit.
5

If1

Dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, siswa-siswi
mampu untuk saling menghargai, menghormati temantemannya,

berelasi

dengan

teman,

bekerja

sama,

berkomunikasi dengan teman maupun guru serta karyawan
sekolah. Mampu menghargai disiplin yang diterapkan di
sekolah. Anak- anak mempunyai kesadaran diri untuk
minta maaf saat berbuat salah dengan temannya maupun
guru, tahu jika tidak mematuhi peraturan sekolah dengan
melaksanakan sanksi yang dipilih sendiri oleh siswa.
6

If 1

Dari

segi

pembelajaran,

anak-anak

dibantu

untuk

memahami moralitas dengan suatu proses berkonfrontasi
dengan apa yang dialami. Dengan kegiatan-kegiatan di
sekolah, anak-anak mendapat kesempatan untuk membina
diri dengan segala kemampuannya. Pendidikan religiositas
dengan mengandalkan pendekatan pedagogi reflektif
membantu anak untuk berefleksi dan diajak untuk berani
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berbuat secara konkrit.
7

If 1

Anak-anak

dapat

saling

menghargai,

menghormati,

solidaritas, dan mampu menerima temannya apa adanya.
Adanya kesadaran dalam diri anak untuk berbagi lewat
sabtu kasih di mana setiap siswa diajak untuk memberi
atau menyisihkan sebagian dari uang jajan untuk orang lain
yang membutuhkan.

3. Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman
a. Hasil Observasi tentang Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman
Jumat tanggal 13 Mei 2016, dalam rangka memperingati satu abad Sleman,
SMP Kanisius Sleman mempersiapkan siswa-siswi dalam latihan upacara.
Tampak dalam kegiatan latihan ini, siswa-siswi mampu ambil bagian dalam
kegiatan tersebut. Satu nilai positif yang tampak dalam diri siswa-siswi adalah
mudah diatur, tertib, sadar akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
Setiap siswa-siswi ambil bagian dalam tugas masing-masing, mulai dari petugas
upacara, sampai dengan peserta upacara. Di sini penulis melihat bahwa siswasiswi dapat diajak untuk bekerja sama, mampu berinteraksi secara sosial, saling
menghargai baik guru dengan siswa-siswi maupun antar sesama siswa.
Pada tanggal 14 Mei 2016, penulis mengamati kegiatan pendidikan
religiositas siswa-siswi kelas VIII dalam persiapan ujian akhir semester. Dalam
kegiatan ini siswa-siswa tampak tenang dalam mengikuti kegiatan. Nilai-nilai
yang tampak adalah teratur, tidak mengganggu teman selama kegiatan, dapat
bekerja sendiri. Menghargai guru yang sedang memberi pengarahan.
Pada hari yang sama dengan jam yang berbeda penulis juga mengamati
kegiatan siswa-siswi kelas VII dalam mempersiapkan ujian akhir semester. Topik
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kegiatan adalah siswa-siswi diajak untuk membuat sepuluh soal dari setiap materi
pembelajaran. Siswa-siswi dibagi ke dalam kelompok masing-masing yang telah
disepakati. Nilai-nilai yang tampak dalam diri siswa-siswi dalam kegiatan ini
adalah siswa-siswi mampu untuk bekerjasama dalam kelompok, menghargai
pendapat anggota kelompok, mampu bekerjasama dengan teman dalam kelompok.
Tanggal 16 Mei 2016, SMP Kanisius Sleman memperingati satu abad
Sleman dengan upacara menggunakan bahasa ada tata busana jawa. Dalam
kegiatan ini siswa aktif ambil bagian dalam pelaksanaan upacara, baik sebagai
petugas, peserta, maupun peserta lomba yang dilaksanakan dalam memeriahkan
upacara tersebut. Kegiatan ini melibatkan seluruh keluarga Kanisius SMP
Kanisius Sleman, baik guru maupun siswa-siswi. Kegiatan ini berlangsung mulai
pukul 07.30 hingga selesai upacara dan dilanjutkan kegiatan lomba, seperti puisi,
dan pidato.

b. Hasil Studi Dokumen tentang Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius
Sleman
Dari dokumen tentang Penilaian Akhlak dan Kepribadian Siswa-siswi
semester gasal tahun 2013/2014 menunjukkan beberapa nilai-nilai yang
berhubungan dengan moralitas siswa-siswa yakni sebagai berikut: kedisiplinan
yaitu datang tepat waktu, mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan, dan pulang
tepat waktu. Tanggungjawab dan kesadaran untuk melaksanakan tugas kewajiban
yang diberikan yaitu menyelesaikan tugas-tugas selama kegiatan berlangsung.
Sopan santun yaitu sikap hormat kepada orang lain, baik dalam bentuk perkataan,
perbuatan dan sikap. Hubungan sosial yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara
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sosial dengan orang lain secara baik yang meliputi menjalin hubungan baik
dengan guru dan teman, menolong teman, dan mau bekerjasama dalam kegiatan
yang positif. Kejujuran yaitu kejujuran dalam perkataan dan perbuatan yang
meliputi tidak berbohong dan tidak berlaku curang. Dan yang terakhir adalah
pelaksanaan ibadah ritual yaitu pengamalan ajaran agama yang dilakukan peserta
didik dalam bentuk ibadah ritual.

c. Hasil Dokumentasi tentang Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman
Hasil dokumentasi tentang moralitas siswa-siswa, penulis mengambil fotofoto dari serangkaian kegiatan-kegiatan siswa-siswi, seperti apel pagi, kegiatan
pembelajaran, siswa-siswi saat istirahat, kegiatan dalam mempersiapkan upacara
satu abab Sleman, kegiatan upacara satu abad Sleman dengan bahasa dan busana
jawa, dan kegiatan lomba dalam acara peringatan satu abad Sleman.Untuk fotofoto kegiatan, penulis menempatkannya dalam lampiran dari tugas akhir ini.

d. Hasil Wawancara tentang Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman

Tabel 4: Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman
No
1

Informan
If6, If7

Jawaban Informan
Perbuatan baik setiap pribadi kepada siapapun, toleransi
antar sesama, dan orang lain baik yang seagama maupun
yang berbeda agama.

2

If8

Sikap dan perbuatan baik setiap orang.

If6, If7, If8

Menghidupi moralitas sangat penting, terlebih untuk diri
sendiri, keluarga dan untuk orang lain.
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3

If6, If7, If8

Lewat pendidikan religiositas, kami belajar nilai-nilai baik
dari setiap agama. Dengan pendidikan religiositas kami
diajak dan didorong untuk berbuat baik terhadap sesama,
melayani sesama dan orang lain.

4

If6

Membangun kedekatan lewat komunikasi, mengajak teman
untuk kerja sama, tidak memaksakan diri, mencari waktu
yang tepat dan mencoba belajar untuk menerima keadaan.

If7

Menghindari hal-hal yang kurang baik seperti keributan
antar

teman,

mengusahakan

agar

tetap

tidak

ada

perkelahian.

5

If8

Belajar bertanggungjawab.

If6, If8

Menerima teman, orang lain apa adanya, menghargai dan
tidak membedakan teman-teman di sekolah.

If7,

Menghargai setiap orang baik, orang tua, teman sebaya dan
orang dengan vorsi yang berbeda, dalam artian tahu
bagaimana menghargai setiap orang dengan mengerti
kepada siapa berhadapan.

6

If6, If8

Relasi menjadi baik, dan dapat memberi nilai baik terhadap
diri sendiri dan orang lain.

If7

Menghargai

setiap

orang

dengan

memperhatikan

perbedaan umur. Menghargai setiap orang dengan melihat
perbedaan yang ada, baik orang tua, orang lain, dan teman.
7

If6

Terlebih di sekolah, berusaha untuk membantu teman yang
mengalami kesulitan dalam belajar. di lingkungan tempat
tinggal, berusaha untuk ikut kegiatan ronda malam.

If7

Pengalaman di sekolah saat bersama dengan teman-teman,
berusaha untuk memberi penjelasan saat ada kegiatan yang
membutuhkan kerja sama.

If8

Membantu orang tua saat dibutuhkan.
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8

If6

Di dalam keseharian jika ada kesalahpahaman dengan
teman maupun guru, berusaha untuk minta maaf, dengan
membangun kesadaran bahwa mereka adalah saudara dan
tidak baik kalau tidak memberi dan meminta maaf.

If7

Pengalaman di sekolah, adanya rasa tanggung jawab dan
niat baik agar teman-teman dapat mengikuti kegiatan
dengan baik.

If8

Mempunyai kepedulian, tapi kurang mampu untuk
melaksanakan dalam tindakan nyata.

9

If6

Berusaha untuk mengikuti kegiatan ibadat, berdoa dengan
bantuan orang tua lewat ajakan dan dorongan.

If7

Berusaha untuk membangun kesadaran pribadi bahwa
Tuhan itu sangatlah penting sebagai pribadi ciptaan-Nya.

If8

Berusaha untuk mengikuti ibadat, tapi juga karena
dingatkan oleh orang tua.

4. Faktor Pendukung Moralitas Siswa-siswi
a. Hasil Observasi tentang Faktor Pendukung Moralitas Siswa-siswi
Observasi dilaksanakan pada tanggal 13-21 Mei 2016. Hal-hal yang
diobservasi adalah hal-hal penting yang dibuat sekolah yang dapat membantu
siswa-siswi dalam membangun moralitasnya. Beberapa hal hasil observasi selama
penelitian yang dapat menjadi faktor pendukung moralitas siswa-siswi yakni
sebagai berikut: visi-misi sekolah, nilai-nilai kanisius, komitmen sekolah, tata
tertib peserta didik, komitmen kelas, komitmen pribadi, kegiatan pembelajaran,
kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh sekolah
sendiri.
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b. Hasil Studi Dokumen tentang Faktor Pendukung Moralitas Siswa-siswi
Di dalam visi-misi sekolah SMP Kanisius Seman, diungkapkan soal
menjadi pendidik anak Indonesia agar cerdas berkarakter, peduli terhadap sesama
dan lingkungan. Dalam mencapai visi tersebut sekolah menyelenggarakan
pendidikan menengah yang berkualitas berlandaskan paradigma pedagogi reflektif
(PPR) dan mengoptimalkan sumber daya bersama mitra strategis sebagai misi
sekolah. SMP Kanisius Sleman juga mempunyai kehkasan sebagai sekolah
Kanisius yakni dengan menghidupi nilai-nilai tersendiri yaitu kasih dan
solidaritas, kejujuran, cerdas, berani dan disiplin.
Sekolah dalam menerapkan pendidikan juga mempunyai komitmen yaitu
melaksanakan apel pagi setiap hari pada pukul 06.50, melaksanakan doa bersama
sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, semua guru melaksanakan
pembelajaran berpola paradigm pedagogi reflektif (PPR), setiap kelas membuat
dan melaksanakan komitmen kelas, guru memberikan peneguhan terhadap catatan
refleksi peserta didik.
Tata tertib peserta didik tahun 2015 mengungkapkan tiga hal penting yakni
yang pertama, kewajiban peserta didik yaitu, menjunjung tinggi filsafat negara
Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, mentaati peraturan yang
berlaku di sekolah, bersikap sopan terhadap guru, karyawan dan seluruh anggota
sekolah, mengikuti pelajaran dengan tertib dan disiplin, mengembangkan
kepribadian yang jujur. Kedua, keharusan peserta didik yaitu melingkupi hadir di
sekolah paling lambat sepuluh menit sebelum jam pelajaran dimulai, berdoa
bersama sebelum dan sesudah pelajaran, menyampaikan surat dari orang tua/wali
jika tidak mengikuti pelajaran, melampirkan surat keterangan sakit dari dokter jika
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tidak masuk sekolah karena sakit, kehadiran di sekolah tidak kurang dari delapan
puluh persen, dan setiap peserta didik diharuskan untuk membuang sampah pada
tempatnya. Ketiga, larangan terhadap peserta didik yakni, keluar dari lingkungan
sekolah

selama

jam

pelajaran

berlangsung,

berpakaian

tidak

sopan,

membawa/memakai perhiasan yang berlebihan, membuat gaduh di kelas saat
proses belajar mengajar, merusak dan mengotori lingkungan sekolah, berkelahi
dan melanggar hukum lainnya, membawa, menjual dan mengedarkan obat-obat
terlarang.
Sekolah juga membuat komitmen pribadi yang berisikan tentang komitmen
setiap peserta didik dalam membinan diri. Isi dari komitmen pribadi ini diberi
kebebasan kepada setiap peserta didik sesuai dengan pribadi masing-masing.

c. Hasil Dokumentasi tentang Faktor Pendukung Moralitas Siswa-siswi
Hasil temuan yang didokumentasikan adalah visi-misi sekolah, nilai-nilai
Kanisius, komitmen sekolah, tata tertib peserta didik, komitmen pribadi dan tata
tertib perpustakaan.

d. Hasil Wawancara tentang Faktor Pendukung Moralitas Siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman
Tabel 5: Faktor Pendukung Perkembangan Moralitas Siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman
No

Informan

Jawaban Informan

1

If1

Yang menjadi faktor pendukung bagi siswa-siswi dalam
membangun moralitasnya adalah kepribadian anak yang
baik, secara kognitif anak mampu untuk berpikir luas, latar
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belakang keluarga yang baik. Dari segi sosial anak mampu
untuk berinteraksi dengan teman, guru dan orang lain.
Kesadaran anak yang selalu berkembang untuk semakin
memahami akan pentingnya moralitas. Di sekolah, anakanak dibekali dengan berbagai macam kegiatan, baik
kegiatan

belajar

mengajar

maupun

kegiatan

yang

mengembangkan potensi siswa-siswi. Guru sebagai pendidik
bertindak bukan hanya sebagai pemberi materi melainkan
juga teman, orang tua bagi anak dalam proses pendidikan
dan pembinaan dirinya. Refleksi setiap akhir pelajaran setiap
hari, sungguh membantu anak untuk dekat dan akrab dengan
pengalamannya, yang secara perlahan anak-anak dibantu
untuk melihat nilai-nilai baik dari setiap pengalaman yang
dilalui.
If2, If3

Dalam menerapkan aturan dan disiplin, guru-guru di SMP
Kanisius Sleman melakukan dengan suatu sosialisasi dan
membuat kesepatan dalam kelas (komitmen kelas) dengan
tujuan agar siswa-siswa tahu, mengerti dan paham akan
disiplin yang diterapkan di sekolah. Setiap kesepakatan
diberi sanksi yang sudah ditentukan bersama dengan siswasiswi sebagai suatu komitmen bersama.
Sekolah juga menerapkan suatu aturan yakni surat
peringatan

(SP).

Dalam

pelaksanaan

SP

ini,

guru

membangun komunikasi dengan orang tua siswa-siswi.
Ketika anak-anak ada yang dapat SP sampai pada SP 3, guru
memanggil orang tua untuk membicarakan masalah anak,
dan anak dikembalikan kepada orang tua.
2

If3,

Di samping guru mengajar dan mendidik dengan berbagai
macam hal peraturan dan disiplin yang diterapkan, guru juga
menunjukan dengan suatu tindakan nyata, agar anak-anak
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dapat melihat dengan jelas, dan dapat dicontoh. Guru-guru
juga berusaha bagaimana menjadi teman bagi anak-anak dan
menjadi orang tua bagi anak.
If2

Menerima anak sebagai anak sendiri, dan membangun
kedekatan dengan anak secara personal. Guru juga
mendorong dan memotivasi siswa-siswi dalam membangun
kedewasaan hati, bukan hanya kognitif. Dalam menghadapi
anak yang bermasalah, guru juga tidak hanya menerapkan
disiplin dan aturan serta sanksi, melainkan juga dengan
berdoa untuk anak. Membangun relasi yang baik dengan
orang tua murid, mengadakan kunjungan dengan orang tua
anak yang bermasalah.

3

If2

Menerapkan nilai persaudaraan baik antar siswa maupun
guru. Adanya kepedulian terhadap anak, khususnya yang
membutuhkan bantuan. Yang sakit dikunjungi dengan
membawa uang sebagai kepedulian terhadap anak.
Adanya bakti sosial dengan membagikan sembako bagi
warga yang membutuhkan. Bakti sosial ini dilaksanakan di
lingkungan sekitar sekolah. Tindakan ini juga sebagai usaha
untuk mendekatkan anak pada nilai-nilai kamanusiaan,
peduli, dan berbagi.

If3

Sekolah dalam membangun iklim sosial bertitik tolak pada
visi-misi sekolah, nilai-nilai Kanisius yakni kasih dan
solidaritas, kejujuran, cerdas, berani dan disiplin. Visi-misi
dan nilai-nilai Kanisius dijadikan sebagai roh yang memberi
semangat dalam melaksanakan merealisasikan pendidikan
bagi anak-anak. Nilai-nilai Kanisius menjadi penting dan
berarti di mana guru-guru berusaha untuk menerapkannya,
baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatankegiatan sekolah, dan keseharian di sekolah. Nilai-nilai ini
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diterapkan dalam pembelajaran, tindakan dan perbuatan
anak, dan interaksi yang dibangun di sekolah.
If5

Menerapkan pendidikan yang teraktualisasi dalam berbagai
hal mulai dari pembelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah,
aturan-aturan. Hal ini menjadi jembatan di mana komunikasi
dan kerja sama dapat terjadi, adanya relasi, kedekatan
dengan siswa-siswa. Guru juga membangun komunikasi
dengan orang tua siswa terlebih saat anak mempunyai
masalah di sekolah.

4

If2, If3

Dari sisi anak, dapat dilihat dari motivasi anak dan dukungan
orang tua. Adanya niat dan kemauan dari anak sendiri, ingin
meraih cita-cita, ingin menjadi orang yang berguna bagi
keluarga dan masyarakat.
Dengan adanya sekolah (guru) anak-anak termotivasi untuk
berkembang, baik dari segi kognitif maupun perbuatan
nyata.

5

If2, If3

Yang paling mudah dilihat dan dirasakan saat apel pagi, di
mana guru dan siswa saling menyapa, tegur, dan memberi
senyum satu sama lain. Antara siswa sendiri tampak adanya
persahabatan yang baik, dengan tidak membeda-bedakan
agama dan latar belakang. adanya sikap menghargai, berelasi
dengan baik, dan tidak pernah tauran.

6

If2, If3

Ketika anak dapat mencapai apa yang menjadi harapan
sekolah, anak-anak diberi pujian, dorongan, semangat dan
motivasi dengan selalu megarah pada nilai-nilai Kanisius.
Ketika anak mendapat masalah, baik dari segi kognitif
maupun

masalah

kesepakatan)

(pelanggaran

guru-guru

disiplin,

berusaha

untuk

aturan

dan

mengetahui

penyebab akar permasalahan terlebih dahulu, kemudian
mencari solusi yang baik bagi anak.
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7

If4

Nilai-nilai Kanisius yakni kasih dan solidaritas, kejujuran,
cerdas, berani dan disiplin, menjadi roh yang memberi
semangat segaligus menjadi hal yang diperjuangkan setiap
warga Kanisius baik akademis maupun kegiatan-kegiatan
sosial di sekolah. Hal ini menjadi hal penting dalam
mendidik karakter dan perbuatan baik siswa-siswa.

8

If4

Kebiasaan 3S (senyum, sapa, salam) menjadi langkah awal
setiap siswa-siswi dalam membangun sikap menghargai,
peduli dengan orang lain, teman maupun guru dalam
berbagai macam kegiatan. Dalam kelompok setiap siswasiswi

berjuang

untuk

mengaktualisasikan

nilai-nilai

Kanisius. Secara khusus siswa-siswi berusaha untuk
menghargai teman, sikap menghargai ini diterapkan dalam
berbagai macam kegiatan seperti perayaan-perayaan besar
dalam setiap agama, konkritnya saat ada ibadah puasa, baik
Katolik maupun non Katolik.
9

If4

Sekolah mengajak siswa-siswa dengan bakti sosial untuk
menumbuhkembangkan

sikap

peduli

terhadap

teman

maupun terhadap orang lain. Kepedulian ini tumbuh saat
anak-anak berhadapan dengan situasi konkrit orang di
sekitar. Dengan bakti sosial anak-anak diajak untuk ikut
merasakan penderitaan orang lain, menumbuhkan sikap
peduli serta membangun sikap baik dalam diri siswa.
10

If4

Dengan

bantuan

guru-guru

anak-anak

dapat

belajar

bagaimana membangun kerendahan hati dalam memberi
maaf maupun meminta maaf. Guru menyadarkan siswasiswa dengan mendekati secara pribadi.
11

If4

Dengan bantuan sekolah siswa-siswi membangun kedekatan
dengan Tuhan lewat berbagai kesempatan, lewat doa yang
dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, saat memulai
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pelajaran,

dan ketika

selesai

kegiatan pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan religiositas menjadi hal penting
dalam membantu siswa-siswi dalam membangun kedekatan
dengan Tuhan yang diimani.
12

If5

Beradaptasi

dengan

masalah

sendiri,

baik

masalah

pembelajaran, pribadi maupun sosial. Dalam relasi dengan
teman, setiap siswa berusaha untuk keluar dari dalam diri
dan belajar keluar dari dalam diri, proaktif untuk melakukan
hal baik, contohnya saat ada seseuatu yang kurang dengan
berusaha untuk saling minta maaf.
Ada beberapa anak yang mempunyai latar belakang yang
berbeda yang kadang menjadi kesulitan dalam berelasi
dengan teman.
13

If5

Saat berhadapan dengan situasi sulit, dalam artian kurang
mampu bersahabat dengan teman, ada sikap membiarkan diri
dengan pemikiran bahwa masih ada orang lain untuk
menjadi teman atau sahabat. Nilai baik yang dibangun
siswa-siswi masih hanya untuk diri sendiri yakni dengan
menghindar dari masalah yang dihadapi.

14

If5

Sikap peduli tampak dalam sikap proaktif siswa-siswa untuk
memberitahukan kepada guru, bersharing, dan meminta
solusi kepada guru.

15

If5

Sikap rendah hati tumbuh dalam diri siswa, saat guru
mendorong dan memotivasi untuk saling memaafkan saat
ada permasalahan sesama siswa-siswi.

16

If5

Siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan Tuhan,
masih di bawah kontrol orang dewasa, orang tua, dan guru
(di sekolah). Di sekolah anak-anak diajak untuk memilih
melakukan hal baik yang berguna bagi dirinya sendiri.

17

If5

Guru berusaha untuk mengaktualisasikan dalam tindakan
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nyata apa yang dijarkan atau diterapkan kepada siswa baik
dalam peraturan sekolah, maupun nilai-nilai dalam setiap
pembelajaran.
18

If5

Guru selalu mengingatkan dan menyadarkan siswa-siswa
terkait dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Saat
siswa bermasalah, guru memberi motivasi dan selalu
mengingatkan akan setiap konsekuensi yang ditimbulkan
dari perbuatan siswa.

5. Faktor Penghambat Moralitas Siswa-siswi
a. Hasil Observasi tentang Faktor Penghambat Moralitas Siswa-siswi
Tanggal 16 Mei 2015 saat kegiatan memperinagati satu abad Sleman,
penulis dalam kesempatan mendekati beberapa siswa-siswi, dalam percakapan
dengan mereka penulis menemukan satu siswa di mana siswa tersebut kurang
mampu menunjukkan sikap sopan dalam berbicara dengan orang lain. Kurang
lebih selama satu minggu penulis berada di tempat penelitian dan selalu
mengamati kelakuan siswa tersebut, tampak menunjukkan sikap kurang
bersahabat dengan teman-temanya lain, saat tegur sapa juga kurang mampu
menunjukkan sikap hormat. Hal ini penulis klarifikasi dengan guru bidang
kesiswaan saat wawancara, dari percakapan guru bidang kesiswaan juga
mengungkapkan soal hal siswa tersebut.
Tanggal 18 Mei 2016, penulis mencoba mengamati dengan mengajak Ibu
Tri sebagai petugas perpustakaan untuk berbincang-bincang tentang kenakalan
siswa-siswi. Dari hasil perbincangan Ibu Tri mengungkapkan bahwa ada siswa
yang nakal, hal ini dikarenakan mungkin karena pengaruh pergaulan di luar,
dengan latar belakang yang kurang membangun.
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Tanggal 14 Mei 2016, penulis mengadakan observasi saat kegiatan belajar
mengajar pendidikan religiositas di kelas VII, di mana saat itu siswa-siswa di ajak
untuk kerja kelompok dalam mempersiapkan ujian akhir semester. Tampak dalam
kegiatan tersebut satu orang siswa yang kurang antusias dalam mengikuti kerja
kelompok, yang dilakukan adalah hanya melipat tangan dan kepala di atas meja.
Tampak juga bahwa siswa tersebut kurang menghargai guru yang sedang
mengajar di depan, dan juga teman-temannya yang sibuk kerja dalam kelompok.

b. Hasil Studi Dokumen tentang Faktor Penghambat Moralitas Siswa-siswi
Dari dokumen tentang Penilaian Akhlak dan Kepribadian Siswa-siswi
semester gasal tahun 2013/2014, terdapat beberapa peserta didik yang masih
mempunyai nilai kurang baik (KB) dengan skor satu. Dokumen tentang penilaian
guru BK tentang siswa-siswi, di mana dalam dokumen tersbut salah aspek yang
perlu dikembangkan adalah dalam diri siswa-siswi adalah meningkatkan semangat
dalam belajar.

c. Hasil Dokumentasi tentang Faktor Penghambat Moralitas Siswa-siswi
Foto temuan kegiatan belajar mengajar di kelas tujuh, dan juga kegiatan
lomba dalam memperingati satu abad Sleman.

d. Hasil Wawancara tentang Faktor Penghambat Moralitas Siswa-siswi
Tabel 6: Faktor Penghambat Moralitas Siswa-siswi
No
1

Informan
If1

Jawaban Informan
Yang menjadi faktor penghambat adalah pribadi siswa
yang kurang baik, latar belakang keluarga yang kurang
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mendukung, kemampuan anak dalam berpikir masih dalam
tahap proses pertumbuhan, dan juga daya tangkap anak
yang kurang.
If2

Yang menjadi faktor penghambat perkembangan moralitas
anak-anak adalah latar belakang anak, terlebih anak yang
broken home. Kemajuan jaman yang sering mengganggu
keinginan anak untuk membina diri.

If3

Kurangnya kesadaran dari dalam diri anak akan pentingnya
moralitas sebagai siswa-siswa.

If4,

Kemampuan anak untuk mempelajari moralitas yang masih
kurang

If5

Pergaulan, latar belakang anak, dan keinginan pribadi anak.

6. Harapan Siswa-siswi terkait Pendidikan Religiositas
a. Hasil Observasi tentang Harapan Siswa-siswa terkait Pendidikan
Religiositas
b. Hasil Studi Dokumen tentang Harapan Siswa-siswi terkait Pendidikan
Religiositas
c. Hasil Dokumentasi tentang Harapan Siswa-siswi terkait Pendidikan
Religiositas
-
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d. Hasil Wawancara tentang Harapan siswa-siswi terkait Pendidikan
Religiositas
Tabel 7: Harapan Siswa-siswi terkait dengan Pendidikan
Religiositas
No

Informan

1

If 1

Jawaban Informan
Harapan ke depan adalah pendidikan religiositas tetap
dipertahankan dalam membina dan mendidik siswa-siswi
untuk lebih mampu dalam mengembangkan toleransi antar
agama.

If 2

Adanya rekoleksi rutin agar dapat membantu siswa-siswi
dalam merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya,
baik di rumah, lingkungan masyarakat maupun di sekolah.

If 3

Pendidikan religiositas semakin berguna bagi kehidupan
siswa-siswi.

If 4

Tetap mempertahankan apa yang sudah baik, dan kegiatan
belajar mengajar lebih bervariasi.

D. PEMBAHASAN

HASIL

PENELITIAN

TENTANG

DAMPAK

PENDIDIKAN RELIGIOSITAS TERHADAP MORALITAS SISWASISWI SMP KANISIUS SLEMAN YOGYAKARTA
1. Pembahasan Hasil Penelitian tentang Praksis Pendidikan Religiositas
a. Pembahasan Hasil Observasi tentang Praksis Pendidikan Religiositas
Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016 terkait
dengan kegiatan siswa-siswi dalam mempersiapkan ujian akhir semester, di mana
dalam kegiatan tersebut, siswa-siswi kelas VIII (delapan) diajak untuk
merefleksikan pengalamannya selama satu semester dengan panduan pertanyaan,
yakni apa yang kamu dapatkan dalam pendidikan religiositas ini? nilai apakah
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yang kalian dapatkan dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari?,
apakah pendidikan religiositas ini membuatku semakin dekat Tuhan dan sesama?
jelaskan. Apakah harapanku ke depan untuk hidupku demi membangun
kebersamaan yang baik dengan sesama baik yang seagama maupun yang berbeda
agama. Dari kegiatan ini, tampak bahwa pendidikan religiositas itu sendiri mau
menunjukkan suatu ajakan kepada siswa-siswi untuk selalu kembali kepada
pengalaman. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkap dalam silabus pendidikan
religiositas tentang refleksi dan aksi, yakni usaha yang dilakukan siswa-siswi
untuk melihat kembali pengalaman hidup atau apa yang telah dilakukan.
Di hari yang sama dengan jam yang berbeda, kegiatan siswa-siswi kelas VII
(tujuh) dalam mempersiapkan ujian akhir semester, siswa-siswi diajak untuk
membuat sepuluh soal dari setiap bab yang dipelajari. Hal ini dapat dilihat sebagai
bagian dari proses pembelajaran dalam hubungannya dengan metode yang
digunakan dalam pendidikan religiositas sendiri yang mana salah satunya adalah
eksplorasi dengan mencari dan mengembangkan.

b. Pembahasan Hasil Penelitian Studi Dokumen tentang Praksis Pendidikan
Religiositas
Dalam hasil studi dokumen tepatnya dalam silabus pendidikan religiositas
untuk SMP (Komisi Kateketik KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, 2005:13)
telah mengungkapkan soal proses pembelajaran religiositas yaitu dengan metode,
di mana dalam metode tersebut terdapat variasi, dinamis, partisipatif,
menyenangkan, eksploratif yaitu mencari, mengembangkan, memperkaya
informasi secara terus menerus. sarana, waktu, sumber bahan dan sumber belajar.
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Mengoptimalkan sarana sesuai situasi dan menunjang proses pembelajaran,
seperti buku, koran, majalah, audio visual, program televise, slide dan lingkungan.
Perlunya penyesuaian waktu dan tidak terpaku pada alokasi waktu yang
disediakan. Dan yang tidak kalah penting juga soal sumber belajar, yaitu siswa,
guru, masyarakat, lingkungan, dan perpustakaan.
Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa praksis pendidikan relgiositas
sungguh memperhatikan bagaimana metode dalam sebuah proses pembelajaran
harus memperhatikan kesesuaian materi dengan keadaan maupun situasi serta
kebutuhan saat ini. Kembali kepada hasil observasi terkait dengan kegiatan siswasiswi saat menghadapi ujian akhir semester, siswa-siswa diajak untuk kembali
kepada pengalaman, dan ajakan untuk membuat pertanyaan dari setiap materi
yang dipelajari. Hal ini menjadi jelas apa yang diungkapkan dalam studi dokumen
tentang proses pembelajaran yang mengungkapkan soal metode, lebih tepatnya
soal dinamis, partisipatif, mencari dan mengembangkan.

c. Pembahasan Hasil Penelitian tentang Dokumentasi Praksis Pendidikan
Religiositas
Dari hasil dokumentasi kegiatan siswa-siswi dalam mempersiapkan ujian
akhir semester tanggal 21 Mei 2016, di sini siswa-siswi kelas VIII (delapan)
diajak untuk merefleksikan pengalaman selama satu semester dengan bantuan
pertanyaan, sedangkan kelas VII (tujuh) diajak untuk membuat pertanyaan dari
topik maupun bab yang dipelajari, hal inimenunjukkan bahwa praksis pendidikan
religiositas mengajak siswa-siswi untuk kembali kepada pengalaman dan
menemukan nilai-nilai yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Di sini juga
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siswa-siswi diajak untuk mengeksplorasi apa yang ditemukan yakni dengan
membuat pertanyaan dan tentunya pertanyaan tersebut berguna bagi siswa-siswa
dalam memahami setiap maksud dan tujuan dari apa yang dipelajari.

d. Pembahasan Hasil Wawancara tentang Praksis Pendidikan Religiositas
1) Praksis pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fran (If1) selaku Guru Pendidikan
Religiositas SMP Kanisius Sleman bahwa Pendidikan religiositas di SMP
Kanisius Sleman dilaksanakan berdasarkan kebijakan Komisi Kateketik KAS
Majelis Pendidikan Katolik KAS dengan metode pendekatan Pedagogi Reflektif
(PRR). Dengan pedagogi reflektif ini siswa-siswi diajak untuk sampai pada suatu
tindakan nyata yang direfleksikan berdasarkan pengalaman pribadi siswa-siswi.
Secara khusus pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman juga
memperhatikan budi pekerti dan pendidikan karakter siswa dengan bertumpu pada
nilai-nilai Kanisius. Pendidikan religiositas dilaksanakan dengan mengoptimalkan
kegiatan pembelajaran yang relevan dengan realitas kehidupan siswa-siswi.
Menghargai keberagaman yang ada, menghargai orang lain yang berbeda agama
dan latar belakang.
Untuk KBM pendidikan religiositas dikembangkan dengan menyentuh
kehidupan kongkrit siswa-siswi. Praksis pelaksanaan religiositas terbantu juga
dengan adanya nilai-nilai Kanisius yang diterapkan di sekolah. Materi-materi di
dalam pendidikan religiositas dikembangkan dan menyesuaikan dengan realitas
hidup siswa-siswi. Praksis pendidikan religiositas mengajak siswa-siswi untuk
menerapkan nilai-nilai baik dari setiap materi yang dipelajari, hal ini juga
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didukung dengan nilai-nilai Kanisius (kasih dan solidaritas, kejujuran, cerdas,
berani dan disiplin). Pendidikan religiositas dilaksanakan agar anak sungguh
mampu untuk sampai pada suatu pemahaman, refleksi dan aksi nyata dalam
keseharian hidup. Di dalam kegiatan-kegiatan sekolah, tampak adanya kerja sama
yang baik antar guru dalam menidik para siswa-siswi.

2) Keikutsertaan guru-guru dalam kegiatan-kegiatan pendidikan religiositas
Dari hasil wawancara dengan Ibu Fran (If1) bahwa keikutsertaan guru
terlaksana lewat kerja sama dalam mendidik siswa-siswi, seperti kegiatan
pembinaan rohani yang dilakukan setiap jumat ganjil dalam bulan. Dalam
kegiatan ini, siswa-siswa diajak untuk akrab dengan apa yang dialami selama
seminggu dan pengalaman itu dibagikan lewat sharing pengalaman. Kerja sama
ini tampak juga, bagaimana setiap guru selalu memberi kesempatan untuk siswasiswi merefleksikan apa yang dialami. Dan hasil refleksi ini di berikan kepada
orang tua sebagai jalan kerja sama guru dengan orang tua. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk mengajak orang tua dalam mengontrol perkembangan siswa-siswi.

3) Kegiatan kunjungan ke tempat ibadat dalam membangun sikap
menghargai
Kunjugan ke berbagai tempat ibadat dilaksanakan ke Gereja, Gua Kerap.
Kegiatan ini masih akan tetap dilaksanakan untuk ke depan. Seluruh siswa-siswa
diajak untuk memperkenalkan keberagaman. Setiap bulan Maria, anak-anak juga
diajak untuk ikut, dalam rangka membangun sikap menghargai dalam diri siswasiswi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak dan mendorong anak-anak dalam
menumbuhkembangkan sikap solidaritas terhadap agama.
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4) Keaktifan siswa-siswi dalam berbagi pengalaman
Keaktipan

siswa-siswi

tampak

dalam

keingintahuan

dalam

setiap

pembelajaran religiositas, rasa ingin tahu akan hal baru yang didapat lewat
pendidikan religiositas. Keaktifan siswa-siswa ini secara khusus mengajak siswasiswi untuk berbagi apa yang menjadi pengalamannya, baik sebagai pribadi
maupun pribadi yang religius, serta sebagai pribadi sosial. Dengan ini diharapkan
siswa-siswa dapat saling menumbuhkembangkan sikap saling menghargai satu
sama lain.

5) Keterbukaan sekolah kepada tokoh-tokoh agama dalam mengajarkan
nilai-nilai baik dari setiap agama dan kepercayaan
Untuk masa sekarang mengundang tokoh-tokoh agama masih dalam
harapan ke depan. Kegiatan pendidikan religiositas ditangani guru pendidikan
religiositas dan bekerja sama dengan guru-guru lain.

6) Kebiasaan yang khas dalam melaksanakan pendidikan religiositas
Sekolah membangun suatu iklim sosial yang dimulai dari kegiatan apel
pagi, menerapkan disiplin dalam diri siswa-siswi. Lewat disiplin siswa-siswi
diajak untuk sampai pada suatu tindakan nyata yang berguna bagi dirinya dan bagi
orang lain. Setiap anak yang mendapat sanksi disesuaikan dengan komitmen anak
sebagai jawaban atas tujuan dari komitmen pribadi anak. Menurut guru
pendidikan religiositas kebiasaan ini juga menjadi kehkasan dalam melaksanakan
pendidikan religiositas, di mana dalam KBM, siswa-siswa selalu diajak untuk
kembali pada komitmen dan tujuan siswa-siswi. Pembelajaran diarahkan agar
menyentuh tujuan dan komitmen siswa-siswi.
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7) Aksi konkrit siswa-siswi dalam merealisasikan nilai-nilai yang didapat
dari kegiatan sosial
Aksi konkrit untuk merealisasikan nilai-nilai dalam kegiatan sosial sekolah
yakni lewat kemauan anak untuk terlibat, baik dalam lingkungan sekolah, maupun
dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di lingkungan seputar sekolah yaitu
bakti sosial berupa bahan pangan. Di dalam sekolah ada kegiatan sabtu kasih,
dalam kegiatan ini anak-anak diajak untuk memberi dari kemampuan, kerelaan,
memberi dari apa yang dimiliki. Kegiaatan menjadikan anak tau dan mau untuk
berbagi, memberi, menyisihkan sedikit dari uang jajan untuk orang lain yang
membutuhkan.

2. Pembahasan Hasil Penelitian tentang Dampak Pendidikan Religiositas
a. Pembahasan Hasil Observasi tentang Dampak Pendidikan Religiositas
Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016, pukul 07.0012.00 terkait dengan kegiatan siswa-siswi (kelas VIII dan VII) dalam
mempersiapkan ujian akhir semester. Dalam kegiatan ini siswa-siwi diajak untuk
merefleksikan pengalaman selama satu semester dan membuat pertanyaan dari
setiap materi yang dipelajari. Di sini ada satu nilai bahwa dengan pendidikan
religiositas siswa-siswa mampu untuk merefleksikan pengalaman dan bagaimana
siswa-siswa dalam menghadapi ujian akhir semester dengan belajar membuat
pertanyaan dari setiap materi dan tentunya hal tersebut sangat berguna bagi
mereka dalam mengikuti ujian akhir semester.
Dalam perbincangan dengan siswa-siswi kelas IX (Sembilan), Senin tanggal
16 Mei 2016 terkait dengan pertanyaan penulis mengenai nilai-nilai yang didapat
dari pendidikan religiositas. Dari hasil perbincangan mereka mengungkapkan
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bahwa mereka semakin memahami pentingnya menghargai orang lain baik yang
seagama maupun yang berbeda agama, suku dan budaya. Pendidikan religiositas
mengajak siswa-siswi untuk mampu bersikap baik, terhadap teman, sesama dan
orang lain. Pendidikan religiositas juga mengajak

siswa-siswi

untuk

menyesuaikan perkataan dan perbuatan dalam tindakan nyata.

b. Pembahasan

Hasil

Studi

Dokumen

tentang Dampak

Pendidikan

Religiositas
Dari hasil dokumen tentang penilaian akhlak dan kepribadian tahun ajaran
2013/2014 pendidikan religiositas yang diampu oleh Ibu Fran Restu,
menunjukkan akhlak dan kepribadian siswa-siswi yang baik, dengan nilai secara
umum B (baik) dengan skor 2 (dua). Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah
kedisplinan, kebersihan, tanggungjawab, sikap sopan santun, hubungan sosial,
kejujuran, dan pelaksanaan ibadat ritual. Apa yang diungkap di atas menunjukkan
bahwa dengan pendidikan religiositas siswa-siswi telah mampu membuktikan
dirinya mengalami suatu perubahan, suatu perubahan nilai yang telah dilihat
dalam aspek-aspek seperti diuraikan di atas.

c. Pembahasan Hasil Dokumentasi tentang Dampak Pendidikan Religiositas
Berdasarkan hasil dokumentasi terkait dengan kegiatan siswa-siswi dalam
mempersiapkan ujian akhir semester pada tanggal 14 Mei 2016, di mana siswa
kelas VIII (delapan) diajak untuk merefleksikan pengalamannya, sedangkan kelas
VII (tujuh) diajak untuk membuat soal terkait dengan materi yang sudah
dipelajari. Dari dua serangkaian kegiatan ini yang tampak dalam diri siswa-siswi
adalah kemauan untuk memberi dirinya dalam mengikuti proses pembelajaran.
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Siswa-siswi tampak tenang, tidak mengganggu teman saat belajar, kendati
demikian ada juga siswa yang kurang aktif dalam belajar.

d. Pembahasan Hasil Wawancara tentang Dampak Pendidikan Religiositas
1) Arti dan makna pendidikan religiositas
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Restu (If1) sebagai guru
Pendidikan Religiositas, beliau mengatakan bahwa pendidikan religiositas sangat
berarti dan bermakna bagi siswa-siswi. Dengan pendidikan religiositas,
pengetahuan siswa-siswi tengtang agama bertambah, pendidikan religiositas dapat
menjadikan siswa-siswi mampu untuk membangun sikap dasar untuk bertindak,
baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain dan sesama. Siswa-siswi juga dibantu
untuk mendekatkan diri dengan Tuhan yang diimani.

2) Pendidikan Religiositas dapat memampukan siswa untuk bertumbuh dan
berkembang dalam membangun moralitasnya
Dengan pendidikan religiositas, siswa-siswi mampu untuk membangun
sikap saling menghargai, menghormati orang lain, bekerja sama, dan
berkomunikasi dengan orang lain, teman, dan guru. Siswa-siswi juga diajak untuk
menghargai peraturan dan disiplin yang diterapkan di sekolah. Dalam berelasi
dengan orang lain ataupun teman, siswa-siswi juga diajak dan didorong untuk
dapat menyadari akan segala perbuatan, sikap dan tindakan.

3) Siswa mampu menanggapi maksud dari tujuan pendidikan religiositas
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fran Restu (If1)
diungkapkan bahwa rasa ingin tahu menjadi dasar bagi siswa-siswi dalam
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menanggapi maksud baik dari pendidikan religiositas. Tanggapan baik juga
didasari latar belakang siswa yang baik pula. Secara pribadi sebagian siswa
mempunyai kecerdasan yang bagus untuk bisa berpikir secara luas.

4) Peran pendidikan religiositas dalam membangun sikap
Ibu Fran (If1) mengungkapkan bahwa pendidikan religiositas dalam proses
pembelajaran, menerapkan nilai-nilai dari setiap ajaran agama, dengan
memperhatikan serta mendasarkan pada kehidupan real yang dialami siswa-siswi.
Dengan pendidikan religiositas, siswa-siswi diperhadapkan dengan realitas hidup
siswa sendiri yang mana hal itu tidak bisa dilepaskan dari anak sendiri. Dengan
mendasarkan pada realitas hidup, siswa-siswi mampu untuk semakin akrab
dengan pengalamannya sendiri.

5) Aplikasi nilai-nilai baik dari pendidikan religiositas dalam lingkungan,
sekolah, maupun sosial masyarakat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fran (R1) diungkapkan bahwa
pendidikan religiositas dapat memberi dorongan kepada siswa-siswa dalam
membangun sikap saling menghargai, menghormati, berelasi dengan sesame
siswa, mampu berkomunikasi dengan guru, teman dan karyawan sekolah. Siswasiswa juga berusaha belajar menghhargai disiplin yang diterapkan di sekolah.
Dalam berelasi dengan teman, di mana jika ada kesahpahaman, siswa-siswi dapat
saling meminta maaf satu sama lain.
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6) Aspek positif dari pendidikan religiositas dalam membangun moralitas
siswa-siswi
Dengan pendidikan religiositas, siswa-siswi dibantu untuk memahami
moralitas dengan proses konfrontasi dengan pengalaman. Suatu proses di mana
siswa-siswa diperhadapkan dengan apa yang dialami, baik di rumah, lingkungan
maupun sekolah. Pendekatan pedagogi relflektif yang diterapkan dalam
pendidikan religiositas, membantu siswa-siswi untuk berani berbuat secara
konkrit, baik untuk diri sendiri, teman dan orang lain.

7) Indikasi dampak pendidikan religiositas terhadap moralitas siswa-siswi
Ibu Restu mengatakan bahwa siswa-siswi mengaplikasikan nilai-nilai baik
yang diperoleh lewat pendidikan religiositas yakni dalam kegiatan sekolah, baik
akademik maupun sosial. Dalam kebersamaan dengan teman, siswa-siswi dapat
saling menghargai, menghormati dan saling menerima satu sama lain. mampu
membangun komunikasi dengan guru dan teman serta kariawan sekolah. Mampu
bersolidaritas dengan mereka yang membutuhkan dengan menyisihkan uang jajan
saat Sabtu Kasih.

3. Pembahasan Hasil Penelitian tentang Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius
Sleman
a. Pembahasan Hasil Observasi tentang Moralitas Siswa-siswi SMP Kanisius
Sleman
Dari hasil observasi kegiatan siswa-siswi pada Jumat tanggal 13 Mei 2016,
dalam rangka memperingati satu abad Sleman, dalam kegiatan ini siswa-siswi
aktif ambil bagian dalam peran masing, baik sebagai petugas maupun sebagai
peserta upacara. Kegiatan ini berpuncak pada hari senin tanggal 16 Mei 2016, di
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mana SMP Kanisius Sleman dalam memperingati satu abad Sleman dengan
melaksanakan upacara bendera dengan bahasa dan busana jawa. Salah satu nilai
yang tampak dalam kegiatan ini adalah kemampuan untuk saling menghargai,
baik sesama siswa, maupun siswa dan guru pendamping. Dalam kegiatan ini
semua siswa-siswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik, dan mengikuti segala
aturan dan kesepakatan, mulai dari kehadiran, tata busana, sampai pada kegiatan
pulang. Ini menunjukkan bahwa siswa-siswi dapat mengikuti segala aturan,
kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Tampak juga dalam kegiatan ini bahwa
siswa-siswi dapat menghargai dan mensyukuri budayanya sendiri sebagai bagian
dari hidupnya.
Dari hasil observasi pada tanggal 14 Mei 2016, di mana siswa-siswi kelas
VIII dan VII mempersiapkan ujian akhir semester dengan refleksi atas
pengalaman selama satu semester dengan panduan pertanyaan dari guru, dan
membuat soal dari setiap materi yang sudah dipelajari. Nilai-nilai moral yang
hidup dalam diri siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan ini adalah adanya sikap
hormat terhadap teman dan guru yang mendampingi. Hal ini ditunjukkan siswasiswi dapat menggunakan waktunya dengan baik tanpa mengganggu temannya
saat KBM berlangsung.

b. Pembahasan Hasil Studi Dokumen tentang Moralitas Siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman
Dari hasil studi dokumen tentang Penilaian Akhlak dan Kepribadian Siswasiswi semester gasal tahun 2013/2014, di mana dalam penilaian tersebut
mengungkapkan bahwa siswa-siswi mampu untuk menunjukkan aspek dalam
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dirinya bertumbuh, hal ini ditandai dengan nilai akhlak dan kepribadian siswasiswi yang secara umum baik. Kendati demikian ada beberapa siswa-siswi yang
mendapat nilai kurang maksimal, dikarenakan beberapa faktor seperti latar
belakang siswa-siswi.
Di dalam dokumen tersebut diungkapkan mengenai aspek-aspek yang
dinilai yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian siswa-siswi, yaitu
kedisplinan, tanggungjawab dan kesadaran, sopan santun (sikap hormat kepada
orang lain), hubungan sosial, kejujuran dan pelaksanaan ibadar ritual. Siswa-siswi
dalam menjalani proses pendidikan di SMP Kanisius Sleman dengan segala aturan
dan kesepakatan, baik KBM maupun kegiatan-kegiatan lain, telah menunjukkan
kemampuan untuk menghargai segala nilai dan aturan yang ditawarkan sekolah
kepada mereka. Nilai baik yang diperoleh siswa-siswi menjadi indikasi konkrit
adanya perkembangan moral dalam diri mereka, dengan menyadari bahwa belum
sepenuhnya mereka mengambil segala sikap dalam melakukan suatu tindakan
berasal dari dalam dirinya. Tetapi mereka telah menunjukkan bahwa mereka
adalah pribadi yang mampu menghargai kebiasan, nilai-nilai yang dianut dan
dihidupi dalam sekolah. bahwa sikap patuh, hortmat, taat kepada nilai yang dianut
bersama di dalam sekolah.

c. Pembahasan Hasil Dokumentasi tentang Moralitas Siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman
Dari hasil dokumentasi tentang kegiatan siswa-siswi, seperti diungkapkan
dalam hasil penelitian seperti apel pagi, KBM pendidikan religiositas, persiapan
upacara dan upacara dalam rangka memperingati satu abad Sleman, dan siswa-
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siswi saat istirahat. Dari hasil temuan ini yang tampak adalah siswa-siswi mampu
mengikuti dan menghormati akan segala kesepakatan, aturan, serta menghargai
segala nilai-nilai baik yang

telah diberikan sekolah kepada mereka. Hal

ditunjukkan lewat kemampuan siswa-siswi dalam memberikan dirinya dalam
berbagai macam kegiatan tersebut dengan ambil bagian di dalam setiap tawaran
dan kesempatan. Adanya sikap menghargai dan patuh akan nilai yang dibangun di
dalam sekolah.

d. Pembahasan Hasil Wawancara tentang Moralitas siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman
1) Pemahaman siswa-siswi tentang moralitas
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (If6, If7, If8), bahwa siswasiswi memahami moralitas sebagai perbuatan baik setiap pribadi kepada siapapun.
Toleransi antar sesama, orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda
agama. Jawaban ke tiga informan ini menunjukkan bahwa siswa-siswa
mempunyai pemahaman yang baik tentang moralitas.

2) Pentingnya menghidupi moralitas sebagai siswa-siswi
Menurut informan (If6, If7, If8) bahwa menghidupi moralitas sangat
penting, terlebih untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Dari jawaban
informan ini hal yang penting bagi penulis adalah soal pentingnya moralitas
terlebih untuk diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa informan mengerti bahwa
moralitas berguna bagi pribadinya sebagai manusia.
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3) Lewat pendidikan religiositas, apakah anda mendapatkan pendidikan
atau pembelajaran terkait dengan moralitas
Informan (If6, If7, If8) mengungkapkan bahwa lewat pendidikan
religiositas, siswa-siswi dapat belajar nilai-nilai baik dari setiap agama. Siswasiswa diajak dan didorong untuk berbuat baik terhadap sesama, melayani sesama,
dan orang lain.

4) Sikap saat berhadapan dengan situasi sulit, baik di sekolah, keluarga,
ataupun lingkungan masyarakat
Dari hasil wawancara yang diperoleh lewat informan bahwa sikap yang
dibangun saat berhadapan dengan situasi sulit, baik di sekolah, keluarga ataupun
lingkungan masyarakat adalah membangun kedekatan dengan komunikasi,
bekerjasama, tidak memaksakan diri, mencari waktu yang tepat, dan mencoba
belajar untuk menerima keadaan (If6). Menghindari hal-hal yang kurang baik
seperti keributan antar teman, mengusahakan agar tidak ada perkelahian dengan
teman (If7). Dan belajar bertanggung jawab (If8).

5) Membangun sikap sopan santun dalam berelasi dengan teman, baik yang
berbeda suku, latar belakang maupun teman yang satu suku
Menurut informan (If6, If8) bahwa membangun sikap sopan santun yakni
dengan menerima teman dan orang lain apa adanya, menghargai dan tidak
membedabedakan teman-teman di sekolah. Sedangkan menurut R2 mengatakan
bahwa membangun sopan santun itu dengan menghargai setiap orang, baik orang
tua, teman sebaya dan orang lain dengan vorsi yang bebeda, artinya tahu
bagaimana menghargai setiap orang dengan mengerti kepada siapa berhadapan.
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6) Pengalaman dalam menghargai setiap orang, baik yang seagama maupun
yang berbeda agama
Dari pengalaman informan (If6, If8) bahwa dengan menghargai setiap
orang, relasi menjadi baik, dan dapat memberi nilai, baik untuk diri sendiri
maupun untuk orang lain. Sedangkan If7 mengatakan dengan menghargai setiap
orang, dapat melihat perbedaan baik orang tua, teman dan orang lain.

7) Kepedulian terhadap teman, baik di sekolah maupun di tempat dan
lingkungan tempat tinggal
If1, terlebih di sekolah berusaha untuk membantu teman yang mengalami
kesulitan dalam belajar. Di lingkungan tempat tinggal berusaha untuk ikut
kegiatan ronda malam. If7 dalam pengalaman di sekolah saat bersama dengan
teman-teman, berusaha untuk memberi penjelasan saat ada kegiatan yang
membutuhkan kerja sama. If8 dalam pengalaman di rumah yaitu membantu orang
tua saat dibutuhkan.

8) Memaafkan atau meminta maaf kepada teman atau orang lain
Dari pengalaman informan (If6, If7, If8) dalam keseharian, jika ada
kesalahpahaman dengan teman maupun guru, berusaha untuk minta maaf, dengan
membangun kesadaran bahwa mereka adalah saudara dan tidak baik kalau tidak
memberi ataupun meminta maaf.

9) Membangun relasi atau kedekatan dengan Tuhan diimani dalam
mengikuti ajaran-Nya
Dari hasil wawancara bersama informan(If6) membangun relasi atau
kedekatan dengan Tuhan yakni berusaha untuk mengikuti kegiatan doa, berdoa
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dengan bantuan orang tua yaitu lewat ajakan dan dorongan. If7 berusaha untuk
membangun kesadaran pribadi bahwa Tuhan itu sangatlah penting sebagai pribadi
ciptaan-Nya. If8 berusaha untuk mengikuti ibadat, meskipun karena diingatkan
orang tua.

4. Pembahasan hasil Penelitian tentang Faktor Pendukung Moralitas Siswasiswi
a. Pembahasan Hasil Observasi tentang Faktor Pendukung Moralitas Siswasiswi
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 13-21 Mei
2016, sekolah turut ambil bagian dalam membantu siswa-siswa dalam
mengembangkan moralitasnya. Sekolah melalui proses pendidikan yang
dilaksanakan memberi tawaran berupa nilai-nilai yang cukup untuk membantu
dalam mengembangkan sikap maupun moral dalam bertindak, baik di sekolah
maupun dilingkungan masyarakat.
Beberapa hal sehubungan dengan apa yang diungkapkan diatas, jelas bahwa
banyak faktor pendukung berkembangnya nilai-nilai moral dala diri siswa-siswi
yakni visi-misi sekolah, nilai-nilai Kanisius, kedua hal ini menjadi pusat inti
ataupun semagat dan sekaligus batu loncatan untuk melakukan yang terbaik bagi
perkembangan diri siswa-siswi. Yang tidak kalah penting juga adalah komitmen
sekolah, tata tertib peserta didik, komitmen kelas, KBM, kegiatan ekstrakurikuler,
dan kegiatan-kegiatan sosial sekolah. Semua hal ini sangat memberi nilai tambah
bagi perkembangan moralitas siswa-siswi, di mana lewat hal tersebut siswa-siswa
dapat mengaktualisasikan dirinya, dapat berinteraksi secara personal dan sosial,
dapat menunjukkan segala bakat dan kemampuannya yang menjadikannya
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menjadi merasa berharga dimata orang lain, guru dan teman, dengan demikian
sikap saling menerima dan menghargai juga tampak dalam tindakan dan
perbuatan siswa-siswi.

b. Pembahasan Hasil Studi Dokumen tentang Faktor Pendukung Moralitas
Siswa-siswi
Berdasarkan hasil studi dokumen seperti diungkapkan dalam hasil studi
dokumen yaitu visi-misi sekolah, nilai-nilai Kanisius, komitmen sekolah,
komitmen kelas, komitmen pribadi, tata tertib peserta didik. Dari hasil dokumen
tersebut penulis melihat adanya suatu benang merah yakni bahwa hal-hal yang
diungkapkan dalam dokumen tersebut semata-mata tertuju dan hanya untuk
mengajak siswa-siswa untuk tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai baik dalam
diri sisiwa-siswi. Nilai-nilai tersebut tertanam dan terlaksana dalam proses
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lewat berbagai macam bentuk baik
dalam pembelajaran, interaksi dalam kegiata-kegiatan sekolah, baik antar sesama
siswa sendiri. Oleh karena itu siswa-siswi yang belajar di SMP Kanisius Sleman
dapat menikmati proses pendidikan itu dengan dalam relasi, dan interaksi yang
saling membangun, baik siswa-siswi maupun guru.
Dokumen tersebut mau mengungkapkan bahwa dengan nilai-nilai yang
dibangun itu dapat mengajak dan mendorong siswa-siswa bagaimana untuk
bertindak dan berbuat secara konkrit baik kepada sesama, guru, kelompok dan
untuk menumbuhkan sikap menerima dan menghargai apa yang sudah menjadi
habitus ataupun kebiasaan yang dibangun sebagai keluarga Kanisius.
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c. Pembahasan Hasil Dokumentasi tentang Faktor Pendukung Moralitas
Siswa-siswi
Berdasarkan hasil temuan seperti diungkap dalam hasil penelitian yang
didokumentasikan, terungkap adanya hubungan yang saling membangun dan
saling melengkapi serta adanya kesinambungan antara nilai-nilai yang terkandung
di dalam hasil dokumentasi. Di sini penulis melihat adanya konkritisasi mulai dari
visi-misi sampai pada komitmen pribadi. Visi-misi menjadi patokan ataupun
acuan, nilai-nilai Kanisius menjadi semangat yang selalu memberdayakan setiap
komponen yang diperjuangkan. Komitmen sekolah, komitmen kelas, komitmen
pribadi menjadi jalan ataupun gambaran dari apa yang diperjuangkan dalam visimisi.

d. Pembahasan Hasil Wawancara tentang Faktor Pendukung Moralitas
Siswa-siswi
1) Konsistensi sekolah dalam menerapkan aturan, kesepakatan dan disiplin
dalam mendidik siswa-siswi
Dari hasil wawancara dengan Ibu Fran Restu Kuntari, SP.d (If1), Ibu V.
Sulistyowati, SP (If2), dan Ibu P. Brotosusanti, SS (If3), mengungkapkan bahwa
sekolah dalam menerapkan aturan dan disiplin, guru-guru di SMP Kanisius
Sleman melakukan dengan suatu sosialisasi dan membuat kesepatan dalam kelas
(komitmen kelas) dengan tujuan agar siswa-siswa tahu, mengerti dan paham akan
disiplin yang diterapkan di sekolah. Setiap kesepakatan diberi sanksi yang sudah
ditentukan bersama dengan siswa-siswi sebagai suatu komitmen bersama.
Sekolah juga menerapkan suatu aturan yakni surat peringatan (SP). Dalam
pelaksanaan SP ini, guru membangun komunikasi dengan orang tua siswa-siswi.
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Ketika anak-anak ada yang dapat SP sampai pada SP 3, guru memanggil orang tua
untuk membicarakan masalah anak, dan anak dikembalikan kepada orang tua.
Menurut Ibu Ayu (If5) bahwa Guru selalu mengingatkan dan menyadarkan
siswa-siswi terkait dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Saat siswa
bermasalah, guru memberi motivasi dan selalu mengingatkan akan setiap
konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan siswa-siswi.

2) Guru sebagai publik figur dalam memberi teladan bagi siswa-siswi
Ibu Fran Renstu (If1), dan Ibu Vero (If2), mengungkapkan bahwa di
samping guru mengajar dan mendidik dengan berbagai macam hal peraturan dan
disiplin yang diterapkan, guru juga menunjukan dengan suatu tindakan nyata, agar
anak-anak dapat melihat dengan jelas, dan dapat dicontoh. Guru-guru juga
berusaha bagaimana menjadi teman bagi anak-anak dan menjadi orang tua bagi
anak. Ibu P. sedangkan Ibu P. Brotosusanti (If3) mengungkapkan bahwa
menerima anak sebagai anak sendiri, dan membangun kedekatan dengan anak
secara personal. Guru juga mendorong dan memotivasi siswa-siswi dalam
membangun kedewasaan hati, bukan hanya kognitif. Dalam menghadapi anak
yang bermasalah, guru juga tidak hanya menerapkan disiplin dan aturan serta
sanksi, melainkan juga dengan berdoa untuk anak. Membangun relasi yang baik
dengan orang tua murid, mengadakan kunjungan dengan orang tua anak yang
bermasalah. Sedangkan menurut Ibu Ayu (If5) bahwa guru berusaha untuk
mengaktualisasikan dalam tindakan nyata apa yang diajarkan atau diterapkan
kepada siswa baik dalam peraturan sekolah, maupun nilai-nilai dalam setiap
pembelajaran.
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3) Iklim sosial sekolah
Sekolah dalam membangun iklim sosial menurut Ibu Fran (If1) dan Ibu
Vero (If2) yakni dengan bertitiktolak pada visi-misi sekolah, nilai-nilai Kanisius
yaitu kasih, dan solidaritas, kejujuran, cerdas, berani dan disiplin. Visi-misi dan
nilai-nilai Kanisius dijadikan sebagai roh yang memberi semangat dalam
melaksanakan merealisasikan pendidikan bagi anak-anak. Nilai-nilai Kanisius
menjadi penting dan berarti di mana guru-guru berusaha untuk menerapkannya,
baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan sekolah, dan
keseharian di sekolah. Nilai-nilai ini diterapkan dalam pembelajaran, tindakan dan
perbuatan anak, dan interaksi yang dibangun di sekolah.
Ibu P. Brotosusanti (If3) mengatakan bahwa iklim sosial yang dibangun di
sekolah yakni menerapkan nilai persaudaraan baik antar siswa maupun Guru.
Adanya kepedulian terhadap anak, khususnya yang membutuhkan bantuan. Yang
sakit dikunjungi dengan membawa uang sebagai kepedulian terhadap anak.
Adanya bakti sosial dengan dengan membagikan sembako bagi warga sekitar
sekolah yang membutuhkan. Kegiatan ini sebagai usaha untuk mendekatkan anak
pada nilai-nilai kemanusiaan, peduli dan berbagi.
Ibu M. Ayu Dwi S, SP.d (If5), menerapkan pendidikan yang teraktualisasi
dalam bebrbagai hal, mulai dari pembelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah, aturanaturan. Hal ini menjadi jembatan di mana komunikasi dan kerja sama dapat
terjadi, adanya relasi, kedekatan dengan siswa-siswi. Guru juga membangun
komunikasi dengan orang tua siswa terlebih saat anak mempunyai masalah di
sekolah.
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4) Siswa-siswa dapat mengikuti pendidikan yang diterapkan oleh sekolah
lewat berbagai macam kegiatan
Ibu Fran (If1), Ibu Vero (If2) dan Ibu Brotosusanti (If3) mengungkapkan
bahwa dilihat dari sisi anak, adanya motivasi anak dan dukungan orang tua,
adanya niat dan kemauan dari anak sendiri, ingin meraih cita-cita, ingin menjadi
orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Dengan adanya sekolah, anakanak termotivasi untuk berkembang, baik dari segi kognitif maupun perbuatan
nyata.

5) Siswa-siswi dalam membangun interaksi dengan teman maupun guru
Dari hasil wawancara dengan Ibu Fran (If1), Ibu Vero (If2) dan Ibu
Brotosusanti (If3), tampak bahwa interaksi dapat dilihat dan dirasakan, mulai dari
kegiatan apel pagi, di mana Guru dan siswa saling menyapa, tegur dan memberi
senyum satu sama lain. antara siswa sendiri tampak adanya persahabatan yang
baik, dengan tidak membeda-bedakan agama dan latar belakang. Adanya sikap
menghargai, berelasi dengan baik, dan tidak pernah tauran.

6) Fanisment dan riwet yang diberikan sekolah dapat memotifasi siswa-siswi
dalam mengembangkan dirinya untuk semakin lebih baik
Dari hasil wawancara dengan Ibu Fran (If1), Ibu Vero (If2) dan Ibu
Brotosusanti (If3), bahwa ketika anak dapat mencapai apa yang menjadi harapan
sekolah, anak-anak diberi pujian, dorongan, semangat dan motivasi dengan selalu
mengarah pada nilai-nilai Kanisius. Ketika anak mendapat masalah, baik dari segi
kognitif maupun masalah (pelanggaran disiplin, aturan dan kesepakatan), Guru
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berusaha untuk mengetahui penyebab akar permasalahan, kemudian mencari
solusi yang baik bagi anak.

7) Siswa-siswi membangun nilai-nilai baik dalam keikutsertaan dalam
berbagai kegiatan di sekolah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Tatak Handaya, SP.d (If4),
diungkapkan bahwa dengan nilai-nilai Kanisius yakni kasih, solidaritas, kejujuran,
cerdas, berani dan disiplin, menjadi roh yang memberi semangat sekaligus
menjadi hal yang diperjuangkan setiap warga Kanisius baik akademis maupun
kegiatan-kegiatan sosial sekolah. Dengan ini siswa-siswi dimampukan dalam
mendidik karakter dan perbuatan baik siswa-siswi.

8) Siswa-siswi

membangun

sikap

saling

menghargai

teman

dalam

membangun kerja sama ataupun kelompok, maupun dengan Guru
Bapak A. Tatak Handaya (If4) mengatakan bahwa kebiasaan 3S yakni
senyum, sapa, salam menjadi langkah awal setiap siswa-siswi untuk membangun
sikap saling menghargai, peduli dengan orang lain, teman maupun Guru dalam
berbagai macam kegiatan. Di dalam kelompok setiap siswa-siswi berjuang untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai Kanisius, secara khusus siswa-siswi berusaha untuk
menghargai teman. Sikap menghargai ini diterapkan dalam berbagai kegiatan
sekolah, perayaan-perayan besar dalam setiap agama seperti saat ibadah puasa,
baik Katolik maupun agama lain.
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9) Siswa-siswi dalam menumbuhkembangkan sikap peduli terhadap sesama
Bapak A. Tatak Handaya (If4) mengungkapkan bahwa sekolah mengajak
siswa-siswi dengan bakti sosial untuk menumbuhkembangkan sikap peduli
terhadap teman maupun orang lain. Sikap peduli ini tumbuh saat siswa-siswi
berhadapan dengan situasi konkrit orang di sekitarnya. dengan bakti sosial ini,
siswa-siswi diajak untuk ikut merasakan penderitaan orang lain, menumbuhkan
sikap peduli serta membangun sikap baik dalam diri siswa.
Sedangkan menurut Ibu Ayu (If5), bahwa kepedulian siswa-siswi tampak
dalam sikap proaktif untuk memberitahukan kepada Guru, bersharing dan
meminta solusi jika ada permasalahan yang dihadapi. Menurut responden hal ini
dilihat jika ada masalah dalam diri siswa, baik pribadi maupun kelompok, siswasiswa lain yang tahu masalah tersebut langsung memberitahukan kepada Guru.

10) Siswa-siswi dalam membangun kerendahan hati saat memberi ataupun
meminta maaf
Bapak A. Tatak Handaya (If4) mengungkapkan dengan bantuan para guru,
siswa-siswi dapat belajar bagaimana membangun kerendahan hati dalam memberi
maaf ataupun meminta maaf. Siswa-siswa didekati secara pribadi untuk diberi
penyadaran akan pentingnya kerendahan hati. Menurut Ibu Ayu (If5) bahwa
siswa-siswi dalam membangun kerendahan hati berkat bantuan Guru, yakni
adanya dorongan dan motivasi dari Guru terhadap siswa-siswi.

11) Siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan Tuhan yang diimani
Bapak A. Tatak Handaya (If4) mengungkapkan bahwa, dengan bantuan
sekolah siswa-siswi membangun kedekatan dengan Tuhan lewat berbagai
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kesempatan, lewat doa yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, saat
memulai pelajaran, dan ketika selesai kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan
pendidikan religiositas menjadi hal penting dalam membantu siswa-siswi dalam
membangun kedekatan dengan Tuhan yang diimani. Menurut Ibu Ayu (If5)
bahwa siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan Tuhan, masih di bawah
kontrol orang dewasa, orang tua, dan guru (di sekolah). Di sekolah siswa-siswa
diajak untuk memilih melakukan hal baik yang berguna bagi dirinya sendiri.

12) Siswa-siswa dalam menghadapi persoalan, baik menyangkut KBM
maupun masalah pribadi dan sosial dengan teman atau orang lain
Menurut Ibu M. Ayu Dwi S, SP.d (If5), siswa-siswi dalam menghadapi
persoalan, adalah dengan beradaptasi dengan masalah sendiri, baik pribadi,
pembelajaran dan sosial. Dalam relasi dengan teman, setiap siswa berusaha dan
belajar untuk keluar dari dalam diri, proaktif untuk melakukan hal baik, seperti
minta maaf jika ada kesalah pahaman dengan teman. Kendati demikian masih ada
anak yang karena latar belakang, mengalami kesulitas dalam berelasi dengan
teman.

13) Siswa-siswi dalam membangun nilai-nilai baik saat berhadapan dengan
masalah yang dihadapi
Menurut Ibu Ayu (If5) sikap siswa-siswa saat berhadapan dengan situasi
sulit dalam arti kurang mampu bersahabat dengan teman adalah sikap
membiarkan diri dengan pemikiran bahwa masih ada orang lain untuk menjadi
teman ataupun sahabat. Menurutnya nilai baik yang dibangun siswa-siswi hanya
untuk diri sendiri yakni menghindar dari masalah yang dihadapi.
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5. Pembahasan hasil Penelitian tentang faktor Penghambat Moralitas Siswasiswi
a. Pembahasan hasil observasi tentang faktor Penghambat Moralitas Siswasiswi
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan seperti diungkapkan
dalam hasil penelitian, penulis menemukan beberapa hal terkait dengan faktor
penghambat moralitas siswa-siswa. Yang pertama adalah kekurang mampuan
dalam membangun sikap menghargai dan menghormati orang lain. Hal ini penulis
temukan dalam kegiatan lomba dalam rangka memperingati satu abad Sleman, di
mana ada siswa yang kurang sopan dalam berkomukasi. Hal serupa juga
ditemukan saat observasi di kelas VII, di mana saat kegiatan persiapan ujian akhir
semester, siswa-siswi yang diajak pendamping untuk membuat soal dari setiap
materi yang dipelajari, tapi seorang siswa sibuk dengan dirinya dan tidur tanpa
memperhatikan apa yang dibicarakan guru di depan. Dari hasil perbincangan
dengan Ibu tri sebagai petugas perpustakaan, beliau mengungkapkan bahwa latar
belakang siswa-siswa juga menghambat, serta pergaulan siswa-siswi di luar
sekolah.

b. Pembahasan Hasil Studi Dokumen tentang Faktor Penghambat Moralitas
Siswa-siswi
Seperti diungkapkan dalam hasil penelitian, penulis menggunakan dua
dokumen untuk mencari dan menemukan faktor penghambat moralitas siswasiswi sendiri. Dalam penilaian akhlak dan kepribadi siswa-siswi terungkap bahwa
beberapa siswa yang masih KB (kurang baik), artinya nilai yang diperoleh harus
ditingkatkan secara terus menerus. Dari dokumen penilaian guru BK terkait
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dengan siswa-siswi, yang paling menonjol disoroti adalah soal perlunya
meningkatkan semangat dalam belajar. Kedua hal ini menjadi gambaran, di mana
moralitas siswa-siswi itu sendiri perlu untuk diperhatikan.

d. Pembahasan Hasil Dokumentasi tentang Faktor Penghambat Moralitas
Siswa-siswi
Berdasarkan hasil temuan dari foto kegiatan siswa-siswi seperti kegiatan
dalam kelas, juga kegiatan lomba dalam memperingati satu abad Sleman, yang
tampak adalah bahwa penghambat moralitas siswa-siswi adalah diri sendiri,
kurangnya kesadaran akan nilai-nilai yang sebebarnya membantunya dalam
mengembangkan dirinya sebagai pribadi. Seperti kegiatan KBM di dalam kelas, di
mana ada siswa yang kurang memperhatikan apa yang sedang dilakukan di dalam
kelas dan juga dalam kegiatan lomba dalam rangka memperingati satu abad
Sleman.

e. Pembahasan Hasil Wawancara tentang Faktor Penghambat Moralitas
Siswa-siswi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fran (If1) selaku guru Pendidikan
Religiositas bahwa faktor penghambat perkembangan moralitas anak-anak adalah
latar belakang anak, terlebih anak yang broken home. Kamajuan jaman yang
sering mencuri keinginan anak untuk membina diri. Kurangnya kesadaran dari
dalam diri anak akan pentingnya moralitas sebagai siswa-siswa (If2). Pergaulan,
latar belakang anak, dan keinginan pribadi anak (R3), dan kurangnya kemampuan
anak untuk memperlajari moralitas (R4).
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6. Pembahasan Hasil Penelitian tentang Harapan Siswa-siswi terkait dengan
Pendidikan Religiositas
a. Pembahasan Hasil Observasi
Dalam penelitian penulis tidak menemukan kegiatan objektif yang bisa
diobservasi.

b. Pembahasan Hasil Studi Dokumen
Penulis tidak menemukan dokumen tentang harapan siswa-siswa terkait
dengan pendidikan religiositas.

c. Pembahasan Hasil Dokumentasi
Penulis tidak menemukan kegiatan yang dapat dijadikan sebagai temuan
dokumentasi.

d. Pembahasan Hasil Wawancara
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan informan, bahwa harapan siswisiswi terkait dengan pendidikan religiositas ke depan, adalah adanya rekoleksi
rutin agar dapat membantu siswa-siswi dalam merefleksikan pengalamanpengalaman hidupnya, baik di rumah, lingkungan masyarakat maupun di sekolah
(If6). Pendidikan religiositas semakin berguna bagi kehidupan siswa-siswi (If7),
dan tetap mempertahankan apa yang sudah baik, dan kegiatan belajar mengajar
lebih bervariasi (If8).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
USULAN PROGRAM REKOLEKSI AKHIR SEMESTER SISWA-SISWI
SMP KANISIUS SLEMAN

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan dan memaparkan mengenai
usulan program yakni latar belakang program, alasan pemilihan program, tujuan
program, usulan program, matriks program dan pelaksanaan program. Usulan
program ini sebagai tindak lanjut atau sebagai kelanjutan dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh penulis.

A. LATAR BELAKANG PROGRAM
Pendidikan Religiositas merupakan salah satu bentuk komunikasi iman, baik
yang seagama dan sekepercayaan maupun yang berbeda agama dan kepercayaan
agar membantu siswa menjadi manusia yang religious, bermoral, terbuka dan
mampu menjadi pelaku perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang
sejahtera lahir batin, berdasarkan nilai-nilai universal seperti kasih, kerukunan,
kedamaian, keadilan, kejujuran, pengorbanan, kepedulian dan persaudaraan
(Komisi Kateketik KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS, 2005:8).
Bertitik tolak dari hasil penelitian bahwa Pendidikan Religiositas di SMP
Kanisius Sleman mengutamakan pengalaman siswa-siswa. Hal ini menunjukkan
bahwa pengalaman sangatlah penting untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi
dalam belajar, baik dari segi kognitif maupun rohani.
Pendidikan religiositas yang dilaksanakan di SMP Kanisius Sleman, sesuai
dengan apa yang dicanangkan oleh Komisi Kateketik KAS Majelis Pendidikan
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Katolik KAS, dapat dilihat dengan jelas, bahwa pengalaman siswa-siswa menjadi
hal penting sehubungan dengan pembelajaran religiositas yang dilaksanakan di
sekolah-sekolah Katolik. Dengan metode pedagogi reflektif siswa-siswa diajak
untuk selalu kembali pada pengalaman, merefleksikan pengalamannya sebagai
bagian penting dari dirinya. Dengan belajar dari pengalamannya sendiri, siswasiswi diharapkan dapat memetik makna hidup yang memberi inspirasi untuk
bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik. Yang akhirnya siswa-siswa dapat
menjadi pelaku perubahan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain dan
masyarakat.
Jean Peaget, dalam Doni Koesoema A, Strategi Pendidikan Karakter
(2015:23-26), mengungkapkan bahwa anak-anak belajar tentang nilai-nilai dan
moral sebagai dampak dari proses interaksi dengan lingkungannya. Dalam
konteks ini, penulis melihat, juga dengan penelitian yang dilakukan, bahwa
lingkungan, baik keluarga, tempat tinggal, sosial masyarakat, sekolah tempat
belajar, menjadi hal penting dalam pembentukan moral siswa-siswa itu sendiri.
Dengan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa refleksi atas pengalaman sangatlah
relevan untuk menumbuhkembangkan moralitas siswa-siswi.

B. ALASAN PEMILIHAN PROGRAM
Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana di temukan benang merah
yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam pemilihan program yakni, pendidikan religiositas yang dilaksanakan di SMP Kanisius Sleman, di mana dalam proses
pembelajaran, pengalaman menjadi penting untuk mengajak siswa-siswa dalam
membangun kemampuan berefleksi, refleksi pengalaman konkrit. Olehnya siswa-
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siswi dapat belajar dari pengalamannya sendiri. Refleksi atas pengalaman pribadi
baik di dalam keluarga, lingkungan maupun sekolah menjadi batu loncatan dalam
memantu siswa-siswa untuk membuat suatu aksi konkrit yang berguna bagi
dirinya maupun orang lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai harapan siswasiswi ke depan terkait dengan pendidikan religiositas, yakni adanya rekoleksi,
untuk mendorong dan memotivasi siswa-siswa dalam menghargai dan mensyukuri
setiap pengalaman yang dilalui, baik di rumah, lingkungan tempat tinggal maupun
sekolah.

C. TUJUAN PROGRAM
Bertitik tolak dari latar belakang program dan alasan pemilihan program,
maka tujuan dari program ini adalah untuk mengajak siswa-siswa kembali pada
pengalaman yang sudah dilalui, dalam hal ini pengalaman sudah dilalui dalam
hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perlu dan penting
untuk disadari bahwa pendidikan religiositas dilaksanakan dengan memperhatikan
pengalaman pribadi siswa-siswi, oleh karena itu juga maka program ini mengajak
siswa-siswi untuk melihat pengalaman dalam hidup konkrit, baik dalam keluarga
maupun dalam lingkungan di tempat tinggal serta pengalaman di sekolah.

D. USULAN PROGRAM
Berdasar pada tujuan program yang sudah diuraikan di atas, maka yang
menjadi usulan program adalah rekoleksi akhir semester dengan tema:
Tema

: Aku Dicintai Tuhan
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Tujuan

:

Bersama pendamping siswa-siswi diajak

untuk

melihat

pengalaman dicintai Tuhan baik dalam keluarga, lingkungan,
maupun sekolah (proses belajar mengajar, baik pendidikan
religiositas maupun pembelajaran lain) sebagai sumber inspirasi
belajar untuk mampu berbuat dan bertindak secara konkrit baik
untuk dirinya maupun orang lain.
Sub tema I

: Pengalaman Cinta dalam keluarga

Tujuan sub tema I

:

Agar siswa-siswi

mampu untuk

memahami

dan

mengetahui
sumber cinta yang dialami secara konkrit.
Sub tema II

: Pengalaman cinta di lingkungan tempat tinggal

Tujuan sub tema II

: agar siswa-siswi mampu untuk merefleksikan dirinya
sebagai mahkluk sosial

Sub tema III

: Pengalaman cinta di sekolah

Tujuan sub tema III

: agar siswa-siswi mampu untuk merefleksikan pegalaman
belajar di sekolah sebagai sumber inspirasi dalam belajar,
baik belajar pengetahuan maupun belajar membangun
komunikasi dan interaksi dengan orang lain.
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E. MATRIKS PROGRAM REKOLEKSI AKHIR SEMESTER

No

Tema

Tujuan

Materi

rekoleksi
1

Pengalaman

Metode

Sarana

Sumber

rekoleksi
Agar

siswa-siswi

mampu Aku di

Sharing

 Buku

cinta di dalam

untuk memahami dan mengetahui tengah

kelompok,

pena.

keluarga

sumber cinta yang dialami secara keluarga

presentasi,

 Kisah

konkrit dapat membantu kemampuan

refleksi

tulis,  Pengalaman siswasiswi di tengah
Senan-

keluarga
 Canfield Jack.

dung jiwa.

dalam bertindak dan berbuat baik

Chicken Soul for

dan sebagai sumber inpirasi dalam

the Soul,Gramedia

perkembangan moralitas.

Pustaka Utama,
Jakarta:1995

2

Pengalaman di

Agar

siswa-siswi

mampu Aku di

Game susun  Cerita

 Pengalaman siswa-

lingkungan

untuk merefleksikan dirinya sebagai tengah

kertas

tempat tinggal

mahkluk sosial

masyarakat

gambar dan

(manusia

cerita,

Tetaplah

masyarakat.

mahkluk

presentasi,

percaya

pada  Henri Nouwen. The

sosial)

refleksi

panggilan

bergambar
 Cerita

siswi

di

tengah

lingkungan

Inner

Voice

of
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anda.

Love,

Kanisius,

Yogyakarta: 2002.
3

Pengalaman di
sekolah

Agar
untuk

siswa-siswi

merefleksikan

mampu Aku di
pegalaman tengah

belajar di sekolah sebagai sumber teman-

Nonton film  Laptop,
Taare
Zameen

 Film Taare Zamen.

speaker, LCD.  Henri Nouwen. The
 Cerita

Inner

Voice

of

inspirasi dalam belajar, baik belajar temanku

Percayailah

Love,

pengetahuan

maupun

sahabat anda.

Yogyakarta: 2002.

membangun

komunikasi

belajar (sekolah)

Kanisius,

dan

interaksi dengan orang lain.
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F. PELAKSANAAN PROGRAM
No

Hari/

Waktu

Kegiatan

tanggal
1

Jumat, 16

07.00-07.30

Persiapan

Desember

07.30.08.00

Pengarahan dari Kepala Sekolah

2016

08.00-08.45  Pembukaan:
 Ice breaking (lagu O Ibu dan Bapa)
 Doa pembukaan rekoleksi
 Pengantar rekoleksi dari
pembimbing/pendamping
 Kegiatan I:
 Aku di tengah keluarga
 Kisah Senandung jiwa
 Pertanyaan penuntun dalam kelompok
 Sharing kelompok
09.00-09.15

 Persentasi kelompok

09.15-09.30

 Ice breaking

09.30-10.00

 Refleksi atas kegiatan yang dialami

10.00.12.00

 istirahat
 Kegiatan II
 Pengantar mengenai teman “Aku di
tengah masayarakat (manusia mahkluk
sosial”.
 Cerita Tetaplah percaya pada panggilan
 Game susun kertas bergambar/kata-kata
bijak
 Persentasi hasil game kelompok
 Diskusi hasil persentasi
 Refleksi pribadi atas kegiatan yang dilalui
 Peneguhan dari pembimbing/pendamping
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 Penutup
 Ice breaking
 Doa penutup
2

Sabtu,

17 07.00-07.15 Persiapan

Desember

07.15-07.30 Pembukaan
 Ice breaking

2016

 Doa pembukaan
 Pengantar kegiatan III
07.30-10.00 Kegiatan III


Aku di tengah teman-temanku (sekolah)



Cerita Percayailah sahabat anda



Suka duka belajar di sekolah



Nonton film Taare Zameen



Sharing kelompok tentang film Taare

10.00-10.30

Zameen

10.30-11.45



istirahat



Presentasi hasil sharing

Penutup


Penuguhan oleh pendamping/pembimbing



Ice breaking



Doa penutup

G. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM
1. Tema :

Aku Dicintai Tuhan

2. Tujuan :

Bersama pendamping siswa-siswi diajak untuk melihat
pengalaman dicintai Tuhan baik dalam keluarga, lingkungan,
maupun sekolah sebagai sumber inspirasi belajar untuk mampu
berbuat dan bertindak secara konkrit untuk dirinya dan orang lain.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143

3. Tempat : SMP Kanisius Sleman Yogyakarta
4. Waktu :

16-17 Desember 2016

5. Peserta :

Siswa-siswi SMP Kanisius Sleman

6. Proses pelaksanaan kegiatan rekoleksi
a. Pembukaan rekoleksi hari pertama
1) Arahan dari Kepala Sekolah
2) Ice breaking (lagu atau permainan)
3) Doa pembukaan
Allah pencipta segala sesuatu, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu SMP
Kanisius Sleman berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga SMP Kanisius
Sleman. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk
berkumpul sebagai keluarga SMP Kanisius Sleman. Ya Allah pada pagi ini kami
siswa-siswa ingin melaksanakan rekoleksi, kami mohon hadirlah dalam kegiatan
kami ini, dan jadikanlak kegiatan kami ini berguna dan bermanfaat bagi
perkembangan kami sebagai siswa-siswi, dan sebagai pribadi yang cintai. Kami
mohon berkat-Mu semoga kegiatan rekoleksi ini berjalan sesuai dengan
kehendak-Mu, dan olehnya kami mendapat pelajaran yang mendewasakan kami.
Amin

4) Pengantar rekoleksi dari pembimbing/pendamping
Siswa-siswi yang kami kasihi dan kami cintai, selamat pagi. Pada pagi hari
ini kita berkumpul sebagai keluarga SMP Kanisius Sleman untuk mengadakan
rekoleksi akhir semester. Rekoleksi akhir semester ini mau mengajak kita semua
untuk melihat proses perjalanan kita selama satu semester ini, apa yang kita alami,
baik dalam keluarga, lingkungan maupun sekolah tempat kita belajar bersama.
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Perlu untuk kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat dan awal bagi kita
dalam mengenal pendidikan, dan keluarga menjadi hal penting dalam pendidikan
setiap pribadi. Banyak hal yang terjadi di dalam keluarga bersama orang tua dan
saudara kita, menjadi sumber inspirasi yang bisa menuntun kita menjadi pribadi
berkembang ke arah yang baik. Sebagai siswa-siswi SMP Kanisius Sleman,
pengalaman dalam keluarga akan berguna dan bermanfaat bagi kita kalau kita
mampu untuk merefleksikan apa yang kita alami, dan dengan kemampuan refleksi
itu kita juga akan mampu untuk berubah dan berkembang dalam tindakan dan
perbuatan kita.
Rekoleksi ini akan mengajak kita untuk kembali pada pengalaman kita,
melihat apa yang kita alami, bagaimana kita dalam keluarga, apa yang baik dapat
kita lanjutkan, dan apa yang kurang baik dapat kita jadikan sebagai sarana untuk
untuk belajar, terlebih sebagai siswa-siswi dan pribadi ciptaan Tuhan yang
istimewa.

b. Kegiatan inti I
1) Aku di tengah keluarga
2) Sharing kelompok
3) Pertanyaan penuntun untuk sharing kelompok
a) Ceritakanlah pengalaman paling berkesan yang dialami dalam keluarga anda
b) Bagaimana orang tua anda memperlakukan anda sebagai anak
c) Bagaimana anda membangun komunikasi dengan saudara-saudara anda.
d) Pengalaman apa yang anda alami dalam keluarga yang membuat anda merasa
bersyukur sebagai anak.
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c. Presentasi hasil sharing kelompok
d. Istirahat
e. Kegiatan inti II: Aku di tengah masyarakat (manusia makhluk sosial)
f. Pengantar tema kegiatan
Siswa-siswi yang terkasih, sadar atau tidak kita tidak bisa hidup tanpa orang
lain, dan itu berarti bahwa kita adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah kita
menjadi bagian dari orang lain, baik orang yang ada dekat dengan kita mupun
orang lain dalam arti masyarakat di mana kita berada. Orang hidup sejak lahir
hingga pada saat kematian selalu membutuhkan orang lain, ini suatu fakta yang
dapat kita lihat dan kita akan alami.
Sebagai siswa-siswi perlu dan pentinglah untuk menyadari hal ini,
mengingat bahwa kita adalah generasi muda penerus bangsa dan Negara kita,
terlebih lagi karena kita sudah mendapat kebaikan dari mereka yang lebih dahulu
mengasihi ataupun membantu kita dalam banyak hal, semenjak kita berada dalam
rahim ibu kita.
Sebagai pribadi yang mana kita mempunyai iman, iman yang dianugerahkan
kepada kita, melalui orang tua kita, dan kita tahu bahwa mereka pasti pernah
mengatakan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik terhadap orang lain, lepas
dari alasan mereka mengatakan demikian. Saat ini dalam rekoleksi ini perlu dan
penting untuk kita sadari bahwa kita manusia ciptaan Tuhan adalah makhluk
sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. untuk itu kita perlu
belajar bagaimana kita keluar dari ego kita masing-masing, agar kita mampu dari
saat ke saat belajar bagaimana kita berbuat atau bertindak baik terhadap sesama
kita, baik di rumah, lingkungan, maupun sekolah di mana kita belajar.
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g. Game susun guntingan kertas
h. Presentasi hasil game
i. Diskusi hasil persentasi
j. Refleksi pribadi atas kegiatan yang dilalui
k. Penutup
1) Peneguhan dari pembimbing/pendamping
Permenungan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai
manusia adalah mahkluk sosial. Di mana kita tidak dapat hidup sendiri, dan dalam
realitas hidup yang kita jalani dan yang akan kita lewati, akan kita temukan dan
akan kita alami sendiri bahwa kita membutuhkan orang lain ataupun sesama kita,
bahkan mungkin orang yang kita tidak kenal. Hal ini menunjukkan kepada kita
hendaklah kita mau dan sadar untuk belajar bagaimana menjadi sesama bagi
saudara dan orang lain.
Di dalam keluarga kita sudah mendapatkan pengalaman istimewa,
pengalaman berharga yang kita dapat dari orang tua dan saudara kita. Itu berarti
kita sebagai pribadi adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling
memberi, saling mengasihi satu sama lain. Pengalaman baik yang kita dapat dari
keluarga kita akan menjadi pelajaran istimewa dalam hidup kita ke depan, baik di
sekolah, saat berteman, ataupun saat kita berhadapan dengan lingkungan
masyarakat di mana kita tinggal.
Kemampuan dalam merefleksikan segala pengalaman baik di rumah,
maupun di lingkungan bersama dengan orang lain di sekitar kita, akan membantu
kita dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap dan pertbuatan yang
baik sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Hal ini juga akan
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semakin mendorong kita untuk semakin menghargai nilai-nilai perbedaan itu
sendiri, menyadari bahwa kita tinggal dan hidup di tengah pluralisme. Refleksi
atas pengalaman ini juga akan mendorong kita untuk memupuk nilai kesatuan dan
kebersamaan kita untuk melakukan yang benar dengan tindakan yang benar pula.
Hal ini juga akan mendorong kita untuk semakin mampu berpikir positif, menilai
dan bertindak secara positif.

2) Ice breaking
3) Doa penutup
Ya Allah yang bersemayam di surga, kami anak-anak-Mu siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman mengucap syukur atas kegiatan yang kami alami dari pagi
sampai siang hari ini, banyak hal yang dapat pelajari dari apa yang kami alami,
baik dalam keluarga kami sendiri, maupun lingkungan masyarakat di mana kami
berada. Lewat pengalaman itu, Engkau memberi kami banyak pelajaran lewat
orang-orang di sekitar kami, baik orang tua, saudara, teman maupun orang lain.
trimakasih atas pengalaman baik yang kami lalui, semoga apa yang baik yang
kami alami dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk semakin mampu
mengembangkan aspeks-aspek positif dalam diri kami yang berguna bagi kami
dan orang lain. Amin.
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l. Pembukaan rekoleksi hari ke dua
1) Lagu pembuka (Masa Muda)
2) Doa pembukaan
Ya Allah yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas
rahmat yang Engkau curahkan dalam hidup kami, lewat orang tua, saudara, teman,
orang lain dan sesama kami. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu berkumpul
kembali untuk melanjutkan rekoleksi, hadirlah dalam kegiatan kami ini, dan
semoga lewat kegiatan ini kami dapat memperoleh pelajaran yang berguna demi
masa depan kami. Bimbinglah kami agar kami selalu mampu membuka diri akan
tawaran-tawaran kasih-Mu yang nyata dalam pengalaman kami di sekolah ini
khususnya dalam kegiatan belajar mengajar bersama guru dan teman-teman kami.
Semoga kegiatan ini menuntun kami dalam belajar menjadi teman bagi orang lain,
menjadi sahabat bagi teman kami sendiri. Amin.

m. Pengantar sub tema III
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sekolah menjadi tempat untuk menempuh
ppendidikan secara maksimal. Di mana di dalam sekolah berbagai macam aspek
menjadi proses menuju kedewasaan, baik kognitif, afeksi, maupun kemampuan
motorik. Kita tahu bahwa sekolah adalah jalan untuk mengejar berbagai macam
hal yang kita inginkan, cita-cita, nilai, dan masih banyak lagi yang kita tidak tahu.
Di dalam pelbagai macam kegiatan, kita berjumpa dengan banyak hal,
pembelajaran, guru, teman, mengejar nilai, membina diri dengan disiplin yang
diterapkan di sekolah. Yang pasti kita ketahui bahwa sekolah adalah suatu tempat
untuk menempuh kedewasaan manusiawi kita.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149

Lewat rekoleksi pada hari ini dengan tema, pengalamanku di sekolah,
berhubungan dengan teman-teman, guru, pembelajaran, dan macam-macam
kegiatan yang kita lalui. Dari berbagai rangkaian kegiatan yang kita lalui di
sekolah ini, ada satu poin penting yang perlu kita sadari bahwa semua itu
merupakan satu kesatuan untuk memupuk cita-cita yang sama, yakni untuk
bertumbuh ke arah kedewasaan diri kita, baik kognitif, maupun rohani. Satu
pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi pengalamanku di sekolah, bagaimana aku
belajar mengejar cita-cita, bagaimana saya menjadi sahabat bagi teman saya.
Bagaimana saya dalam mengikuti segala peraturan yang diterapkan di sekolah ini.

n. Kegiatan inti III: Pengalamanku di sekolah
o. Nonton film Taare Zameen
p. Sharing tentang film
1) Bagaimana perasaan anda saat menyasikan tayangan film tersebut
2) Bagaimana siswa-siswa menjalani hidup di dalam sekolah yang ditayangkan
dalam film tersebut
3) Nilai-nilai apa yang terkandung dalam tayangan tersebut
4) Makna apa yang bisa dipelajari dari kisah tersebut

q. Presentasi hasil sharing
r. Penutup
1) Refleksi pribadi pengalaman selama satu semester berlalu
Siswa-siswi yang terkasih, di akhir rekoleksi ini, kita akan merefleksikan
perjalanan dan pengalaman kita selama satu semester yang telah berlalu. Untuk itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150

dalam membantu refleksi, kita akan dituntun dengan pertanyaan yang
memudahkan kita masuk dan merenungkan pengalaman kita. Pertanyaannya
adalah sebagai berikut:
 Apa yang saya rasakan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selama satu
semester ini.
 Pelajaran apa yang memberi semangat bagi saya dalam menjalani keseharian di
sekolah maupun di rumah.
 Nilai-nilai apa yang saya dapat dari kegiatan belajar mengajar, yang
mendorong saya untuk selalu berbuat baik terhadap teman dan sesame maupu
orang lain serta keluarga.
 Apa yang ingin saya tingkatkan dalam diri saya dalam memperjuangkan nilainilai kebaikan yang saya peroleh di sekolah.

s. Peneguhan dari pendamping
Siswa-siswa yang terkasih, kurang lebih selama dua hari, kita telah telah
belajar untuk kembali pada apa yang kita alami dan kita lalui, baik di dalam
keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, masyarakat dan sekolah di mana kita
belajar bersama. Dengan rekoleksi yang kita laksanakan ini, kita dapat belajar
berbagi pengalaman, baik di dalam kelaurga, lingkungan, dan sekolah di mana
kita belajar. Dengan pengalaman itu pula, kita dapat belajar untuk saling berbagi,
dapat belajar satu sama lain, dan kita juga dapat bersyukur dari apa yang kita
alami. Lewat refleksi pengalaman pribadi, kelompok, kita dapat melihat dan
merasakan adanya suatu nilai yang dapat mendorong kita untuk berkembang
yakni, semangat untuk saling mendukung, menerima teman, orang lain sebagai
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saudara, maupun sebagai sesama. Pengalaman kita dalam rekoleksi ini juga
mendorong kita untuk berani dan mampu menghargai perbedaan sebagai jalan
untuk menemukan kesatuan kita sebagai manusia.

t. Doa Penutup
Allah yang kami sembah dan kami puji sesuai dengan iman dan
kepercayaan kami masing-masing. Pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu atas
apa yang kami laksanakan selama dua hari ini. Kami bersyukur bahwa lewat apa
yang kami alami, kami dapat belajar bagaimana kami seharusnya belajar untuk
menjadi pribadi yang berkembang dalam iman dan kasih. Ya Allah semoga
dengan rekoleksi yang kami lalui ini kami dapat mengambil makna yang berguna
bagi pribadi kami sebagai manusia. Amin.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai kesimpulan dan penutup terkait
dengan praksis pendidikan religiositas, dampak pendidikan religiositas terhadap
moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman Yogyakarta, faktor pendukung
moralitas dan penghambat serta harapan siswa-siswi ke depan terkait dengan
pendidikan religiositas.

A. KESIMPULAN
Praksis Pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman dilaksanakan
berdasarkan kebijakan Komisi Kateketik KAS Majelis Pendidikan Katolik KAS
dengan metode Pendekatan Pedagogi Reflektif (PPR). Dengan pedagogi reflektif
ini siswa-siswi diajak untuk sampai pada suatu tindakan nyata yang direfleksikan
berdasarkan pengalaman pribadi siswa-siswi. Secara khusus pendidikan
religiositas di SMP Kanisius Sleman juga memperhatikan budi pekerti dan
pendidikan karakter siswa yang bertumpuh pada nilai-nilai Kanisius. Pendidikan
religiositas dilaksanakan dengan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran yang
relevan dengan realitas kehidupan siswa-siswi. Menghargai keberagaman yang
ada, menghargai orang lain yang berbeda agama dan latar belakang. KBM
pendidikan religiositas dikembangkan dengan menyentuh kehidupan kongkrit
siswa-siswi.
Materi-materi

dalam

pendidikan

religiositas

menyesuaikan dengan realitas hidup siswa-siswi.
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dikembangkan

dan

Materi-materi tersebut
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dikembangkan untuk mengajak dan mendorong siswa-siswi dalam menerapkan
nilai-nilai baik dari setiap materi (nilai-nilai dari setiap agama dan kepercayaan)
yang dipelajari, hal ini juga didukung dengan nilai-nilai Kanisius (kasih dan
solidaritas, kejujuran, cerdas, berani dan disiplin). Pendidikan religiositas
dilaksanakan agar anak sungguh mampu untuk sampai pada suatu pemahaman,
refleksi dan aksi nyata dalam keseharian hidup.
Dampak pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman dapat dilihat
dalam beberapa hal, pertama dari segi kognitif yakni bekal berupa pemahaman
bagi siswa-siswai untuk mengetahui dan memahami akan arti dan makna
moralitas itu sendiri yang tertuang dalam setiap aspek-aspek kegiatan belajar
mengajar, keseharian hidup baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.
Di dalam kebersamaan lewat kegiatan-kegiatan sosial sekolah, siswa-siswa telah
diajak, didorong untuk belajar terlibat dan ambil bagian dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai kepedulian dan toleransi terhadap sesama dan orang lain baik yang
seagama maupun yang berbeda agama. Lewat kegiatan ini juga, siswa diajak
untuk membangun sikap saling menghargai, baik terhadap teman, guru, maupun
orang lain. Kegiatan belajar mengajar pendidikan religiositas telah mendorong
siswa-siswi untuk mewujudnyatakan apa yang telah diterima dan didapat
mengenai nilai-nilai baik dari setiap agama sebagaimana dipelajari dalam proses
pendidikan religiositas dalam tindakan dan aksi konkrit, baik di sekolah, rumah
dan lingkungan masyarakat.
Kehadiran guru-guru dalam setiap KBM yang diampu telah ikut serta
menjadi faktor pendukung

bagi moralitas siswa-siswi sendiri. Guru sebagai
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public figure hadir bukan hanya memberikan pelajaran semata melainkan juga
menjadi teman yang selalu dekat dengan siswa-siswi baik dalam belajar maupun
saat ada masalah dengan siswa-siswi sendiri. Seperti diungkapkan oleh Ibu
Brotosusanti (salah satu informan penelitian) bahwa guru di samping menjadi
pengajar, guru juga menjadi orang tua dan teman bagi siswa-siswi sendiri, siswasiswi dipandang bukan hanya sebagai subyek didik, tapi juga sebagai anak sendiri,
oleh sebab itu tidak ada salahnya seorang guru juga mencari waktu untuk berdoa
bagi siswa-siswinya. Lewat kegiatan-kegiatan sosial sekolah, siswa-siswa diajak
dan didorong untuk ikut serta mengambil bagian dalam tindakan dan perbuatan,
melalui keaktipan di dalam kegiatan, baik dalam pembelajaran, kegiatan
ekstrakurikuler, maupun kegiatan-kegiatan bersama baik di dalam maupun di luar
yang dilaksanakan oleh sekolah.
Segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah (guru) baik dalam KBM,
kegiatan-kegiatan sosial sekolah, aturan dan kesepakatan yang diterapkan di
sekolah telah menjadikan siswa-siswi mampu untuk menyesuaikan diri dengan
nilai-nilai yang dihidupi dan disepakati oleh suatu kelompok tertentu. Hal ini juga
telah membantu siswa-siswi dalam mengembangkan moralitasnya, yakni
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh
sekolah, aturan dan kebiasaan, serta kemampuan dalam mengekspresikan diri
dalam lingkungan sosial sekolah.
Yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan moralitas siswasiswi adalah latar belakang siswa-siswi yang kurang, ada anak yang broken home,
kemajuan jaman yang sering mengganggu keinginan anak untuk membina diri,
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kurangnya kesadaran dari dalam diri anak akan pentingnya moralitas sebagai
siswa-siswi, pergaulan serta kemampuan siswa-siswi dalam memahami moralitas
yang masih dalam tahap perkembangan.
Harapan siswa-siswi terkait dengan pendidikan religiositas adalah
pendidikan religiositas tetap dipertahankan dalam membina dan mendidik siswasiswi dalam membangun sikap toleransi dalam diri dan tindakan nyata siswasiswi. Adanya rekoleksi rutin dalam mengembangkan kemampuan refleksi atas
pengalaman hidup baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

B. SARAN
1. Untuk Sekolah
a. Baik kalau kegiatan rekoleksi di akhir semester selalu dilakukan, guna
membantu siswa-siswa dalam mencari dan mendalami berbagai macam nilai
yang dialami baik, di rumah, lingkungan, maupun di sekolah sendiri.
b. Kegiatan belajar pendidikan religiositas, wajib memperhatikan setiap unsurunsur yang terungkap dalam fungsi dan tujuan pendidikan religiositas yakni
mengembangkan sikap religiositas siswa-siswi, agar semakin menjadi manusia
yang religius, bermoral dan terbuka, menumbuhkan sikap batin, menemukan
dan mewujudkan nilai-nilai iniversal yang diperjuangkan setiap agama dan
kepercayaan.
c. Pendidikan religiositas yang dilaksanakan dengan mengutamakan karakter dan
budi pekerti dengan Pendekatan Pedagogi Reflektif (PPR) hendaknya
memperhatikan soal moral sebagai bagian dari fungsi pendidikan religiositas.
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d. Pendidikan religiositas hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi siswa-siswa
dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah.
e. Memperbanyak

sumber

belajar

siswa-siswi

berupa

buku-buku

yang

mendukung siswa-siswi dalam pengetahuan yang terkait dengan pendidikan
religiositas.
f. Memperbanyak kegiatan-kegiatan pendidikan religiositas yang melibatkan
banyak orang, ataupun kegiatan belajar di luar sekolah seperti kunjungan ke
tempat ibadat, tempat-tempat pembinaan khusus agama, seperti pesantren, dll.
g. Mengundang tokoh agama ataupun guru agama dari setiap agama untuk
mengisi ataupun memberi materi pada topik yang dipelajari.
h. Mengembangkan setiap topik pembahasan dalam KBM pendidikan religiositas
ke dalam kegiatan berupa aksi konkrit (tindakan nyata) agar memperkuat aspek
kognitif yang telah diperoleh siswa-siswi.

2. Untuk Peneliti
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik yang menjadi sasaran
dalam penelitian selanjutnya adalah implikasi manajemen pendidikan dalam
membangun pendidikan nilai-nilai rohani siswa-siswi.
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Gbr 14: foto temuan tata tertib perpustakaan
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Gbr 15: foto temuan siswa-siswi saat olah raga
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Gbr 16: foto temuan siswa-siswi saat kamis bersih

Gbr 17: foto temuan siswa-siswi saat jajan di kantin sekolah
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Gbr 18: foto temuan siswa-siswa saat istirahat, duduk makan dan cerita

Gbr 19: foto temuan siswa-siswi saat KBM Seni Budaya
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Gbr 20: foto temuan siswa-siswi
saat kegiatan ekstrakurikuler (latihan karate)

Gbr 21: foto peneliti dengan Ibu M. Ayu Dwi S. S.Pd (informan)
saat wawancara
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Gbr 22: foto peneliti dengan Brahma (informan) saat wawancara

Gbr 23: foto peneliti dengan Shela (informan) saat wawancara
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Gbr 24: foto peneliti dengan Dyiah (informan) saat wawancara

Gbr 25: foto penliti dengan Ibu V. Sulistyowati, SP. (informan) saat
wawancara
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Lampiran 4: catatan hasil wawancara
Informan 1 (If 1)
Pekerjaan
Waktu wawancara
Penulis:
Informan

Penulis :
Informan

: Fran Restu Kuntari, S.Pd
: Guru Pendidikan Religiositas SMP Kanisius Sleman.
: 14 Mei 2016

Menurut Ibu bagaimana praksis pendidikan religiositas di SMP
Kanisius Sleman?
: Pendidikan religiositas di SMP Kanisius Sleman ini dilaksanakan
berdasarkan kebijakan Komisi KAS Komisi Pendidikan dengan
metode pendekatan Pedagogi Reflektif (PRR). Dengan pedagogi
reflektif ini siswa-siswi diajak untuk sampai pada suatu tindakan
nyata yang direfleksikan berdasarkan pengalaman pribadi siswasiswi. Secara khusus pendidikan religiositas di SMP Kanisius
Sleman ini juga memperhatikan budi pekerti dan pendidikan
karakter siswa dengan bertumpuh pada nilai-nilai Kanisius.
Pendidikan religiositas dilaksanakan dengan mengoptimalkan
kegiatan pembelajaran yang relevan dengan realitas kehidupan
siswa-siswi yakni menghargai keberagaman yang ada, menghargai
orang lain yang berbeda agama dan latar belakang.
KBM pendidikan religiositas dikembangkan dengan
menyentuh kehidupan kongkrit siswa-siswi. Praksis pelaksanaan
religiositas terbantu juga dengan adanya nilai-nilai Kanisius yang
diterapkan di sekolah. Materi-materi di dalam pendidikan
religiositas dikembangkan dan menyesuaikan dengan realitas hidup
siswa-siswi. Praksis pendidikan religiositas mengajak siswa-siswi
untuk menerapkan nilai-nilai baik dari setiap materi yang
dipelajari, hal ini juga didukung dengan nilai-nilai Kanisius (kasih
dan solidaritas, kejujuran, cerdas, berani dan disiplin). Pendidikan
religiositas dilaksanakan agar anak sungguh mampu untuk sampai
pada suatu pemahaman, refleksi dan aksi nyata dalam keseharian
hidup.
Bagaimana keikutsertaan guru-guru dalam kegiatan-kegiatan
pendidikan religiositas.
: selama ini keikutsertaan guru terlaksana lewat kerja sama dalam
mendidik siswa-siswi, seperti kegiatan pembinaan rohani yang
dilakukan setiap jumat ganjil dalam bulan. Dalam kegiatan ini,
siswa-siswa diajak untuk akrab dengan apa yang dialami selama
seminggu dan pengalaman itu dibagikan lewat sharing pengalaman.
Kerja sama ini tampak juga, bagaimana setiap guru selalu memberi
kesempatan untuk siswa-siswi merefleksikan apa yang dialami.
Dan hasil refleksi ini di berikan kepada orang tua sebagai jalan
kerja sama guru dengan orang tua. Tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk mengajak orang tua dalam mengontrol perkembangan siswasiswi.
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Penulis :

Informan

Penulis:

Informan

Penulis :

Informan

Penulis :
Informan

Penulis :

Informan

Penulis:
Informan

Apakah ada kegiatan kunjungan ke berbagai tempat ibadat dalam
membangun sikap menghargai diantara para siswa-siswi yang
berbeda agama.
: Kunjugan ke berbagai tempat ibadat dilaksanakan ke Gereja, Gua
Kerap. Kegiatan ini masih akan tetap dilaksanakan untuk ke depan.
Seluruh siswa-siswa diajak untuk memperkenalkan keberagaman.
Setiap bulan Maria, anak-anak juga diajak untuk ikut, dalam rangka
membangun sikap menghargai dalam diri siswa-siswi.
Apakah Siswa-siswi aktif dalam berbagi pengalamannya dalam
setiap kesempatan yang diberikan guru dalam kegiatan belajar
mengajar pendidikan religiositas.
: Keaktipan siswa-siswi tampak dalam keingintahuan dalam setiap
pembelajaran religiositas, rasa ingin tahu akan hal baru yang didapat
lewat pendidikan religiositas.
Bagaimana keterbukaan sekolah untuk mengundang dan memberi
kesempatan kepada tokoh-tokoh agama dalam mengajarkan nilainilai baik dari setiap agama dan kepercayaan.
: Untuk masa sekarang mengundang tokoh-tokoh agama masih dalam
harapan ke depan. Kegiatan pendidikan religiositas ditangani guru
pendidikan religiositas dan bekerja sama dengan guru-guru lain.
Apakah sekolah mempunyai kebiasaan yang khas dalam
melaksanakan pendidikan religiositas.
: Sekolah membangun suatu iklim sosial yang dimulai dari kegiatan
apel pagi, menerapkan disiplin dalam diri siswa-siswi. Lewat disiplin
siswa-siswi diajak untuk sampai pada suatu tindakan nyata yang
berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Setiap anak yang mendapat
sanksi disesuaikan dengan komitmen anak sebagai jawaban atas
tujuan dari sebuah aksi anak.
Apakah ada aksi konkrit dalam merealisasikan nilai-nilai yang
didapat oleh siswa-siswa dalam kegiatan sosial. Bagaimana aksi
konkrit tersebut dilaksanakan?
: Aksi konkrit untuk merealisasikan nilai-nilai dalam kegiatan sosial
sekolah yakni lewat kemauan anak untuk terlibat, baik dalam
lingkungan sekolah, maupun dalam kegiatan bakti sosial yang
dilaksanakan di lingkungan seputar sekolah yaitu bakti sosial berupa
bahan pangan. Di dalam sekolah ada kegiatan sabtu kasih, dalam
kegiatan ini anak-anak diajak untuk memberi dari kemampuan,
kerelaan, memberi dari apa yang dimiliki. Kegiaatan menjadikan
anak tau dan mau untuk berbagi, memberi, menyisihkan sedikit dari
uang jajan untuk orang lain yang membutuhkan.
Apa arti dan makna pendidikan religiositas bagi siswa-siswi.
: Untuk siswa-siswi pendidikan religiositas sangat berarti dan
bermakna,
di mana dengan pendidikan religiositas, anak-anak dimampukan
untuk mengetahui bukan hanya sebatas kognitif, tapi juga bagaimana
pemahaman kognitif itu dekat dengan realitas hidup anak.
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Penulis :
Informan

Penulis :
Informan

Penulis :

Informan

Penulis :

Informan

Pendidikan religiositas juga sebagai pemberi semangat, motivasi
bagi anak dalam membina diri dari saat ke saat, menanamkan budi
pekerti dan karakter, moralnya juga ditanamkan. Pendidikan
religiositas juga menjadikan anak mampu untuk membangun sikap
dasar bagaimana ia bertindak, baik untuk diri sendiri, keluarga dan
orang lain dan bagaimana ia mendekatkan diri dengan Tuhan yang ia
percayai.
Sejauh mana Pendidikan Religiositas dapat memampukan siswa
untuk membangun moralitasnya.
: Pendidikan religiositas dapat memampukan siswa-siswi dalam
membangun moralitasnya, lewat pengajaran yang diaplikasikan
dalam realitas hidup siswa-siswi, pendekatan terhadap apa yang
dialami anak, baik masalah maupun hal baik yang dialami anak. Hal
yang paling mendasar adalah lewat pemahaman secara kognitif, dan
bagaimana pemahaman itu direalisasikan dalam aksi konkrit, dan
oleh tindakan aksi konkrit tersebut anak dapat merasakan sendiri.
Bagaimana siswa menanggapi setiap maksud dan tujuan baik dari
pedidikan religiositas.
: Rasa ingin tahu menjadi dasar bagi anak untuk menanggapi setiap
maksud baik dari pendidikan religiositas. Tanggapan baik ini juga
didasari oleh latar belakang siswa yang baik, pendidikan keluarga
yang baik. Secara pribadi sebagian siswa karena pribadinya yang
baik, cerdas, bisa berpikir luas, dan hal itu membantunya untuk
menanggapi secara baik apa yang menjadi maksud baik dari
pendidikan religiositas itu sendiri.
Bagaimana pendidikan religiositas dapat memampukan siswa dalam
membangun sikap, baik antar sesama agama maupun agama orang
lain.
: Sebagaimana dalam proses pembelajaran religiositas bahwa setiap
nilai-nilai dari ajaran agama diterapkan dalam kehidupan anak
dengan memperhatikan kehidupan real yang dialami anak. Anak
diperhadapkan dengan suatu realitas yang tidak bisa dilepaskan dari
hidup anak sendiri, dengan memperhadapkan anak pada realitas
dirinya, anak dimampukan belajar akrab dengan apa yang dialami.
Mengajak dan mendorong anak agar mampu mewujudnyatakan
dalam tindakan konkrit, anak mampu berbuat sesuatu yang baik
untuk dirinya dan orang lain yang dimulai dari pengalamanpengalaman konkrit.
Bagaimana siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai baik yang
diperoleh lewat pendidikan religiositas dalam lingkungan sekolah,
maupun sosial masyarakat.
: Dalam setiap kegiatan yang ada disekolah, siswa-siswi mampu untuk
saling menghargai, menghormati teman-temannya, berelasi dengan
teman, bekerja sama, berkomunikasi dengan teman maupun guru
serta karyawan sekolah. Mampu menghargai disiplin yang
diterapkan di sekolah. Anak- anak mempunyai kesadaran diri untuk
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minta maaf saat berbuat salah dengan temannya maupun guru, tahu
jika tidak mematuhi peraturan sekolah dengan melaksanakan sanksi
yang dipilih sendiri oleh siswa.
Penulis :
Bagaimana sekolah (pendidikan religositas) sebagai tempat belajar
anak mampu mendorong dan memberi ruang kepada anak dalam
membangun moralitasnya sebagai siswa.
Informan : Dari segi pembelajaran, anak-anak dibantu untuk memahami
moralitas dengan suatu proses berkonfrontasi dengan apa yang
dialami. Dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, anak-anak mendapat
kesempatan untuk membina diri dengan segala kemampuannya.
Pendidikan religiositas dengan mengandalkan pendekatan pedagogi
reflektif membantu anak untuk berefleksi dan diajak untuk berani
berbuat secara konkrit.
Penulis :
Apa yang menjadi indikasi bahwa pendidikan religiositas berdampak
terhadap moralitas siswa-siswi SMP Kanisius Sleman.
Informan : Anak-anak dapat saling menghargai, menghormati, solidaritas, dan
mampu menerima temannya apa adanya. Adanya kesadaran dalam
diri anak untuk berbagi lewat sabtu kasih di mana setiap siswa diajak
untuk memberi atau menyisihkan sebagian dari uang jajan untuk
orang lain yang membutuhkan.
Penulis
: Apa yang menjadi faktor pendukung moralitas siswa-siswi dan
bagaimana siswa-siswa dalam menghadapi berbagai macam
persoalan, baik yang menyangkut pembelajaran maupun masalah
pribadi dan sosial dengan teman atau orang lain.
Informan :Yang menjadi faktor pendukung bagi siswa-siswi dalam
membangun moralitasnya adalah kepribadian anak yang baik, secara
kognitif anak mampu untuk berpikir luas, latar belakang keluarga
yang baik. Dari segi sosial anak mampu untuk berinteraksi dengan
teman, guru dan orang lain. Kesadaran anak yang selalu berkembang
untuk semakin memahami akan pentingnya moralitas. Di sekolah,
anak-anak dibekali dengan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan
belajar mengajar maupun kegiatan yang mengembangkan potensi
siswa-siswi. Guru sebagai pendidik bertindak bukan hanya sebagai
pemberi materi melainkan juga teman, orang tua bagi anak dalam
proses pendidikan dan pembinaan dirinya. Refleksi setiap akhir
pelajaran setiap hari, sungguh membantu anak untuk dekat dan akrab
dengan pengalamannya, yang secara perlahan anak-anak dibantu
untuk melihat nilai-nilai baik dari setiap pengalaman yang dilalui.
Penulis
: apa yang menjadi faktor penghambat moralitas siswa-siswi SMP
Kanisius Sleman.
Informan : Yang menjadi faktor penghambat adalah pribadi siswa yang kurang
baik, latar belakang keluarga yang kurang mendukung, kemampuan
anak dalam berpikir masih dalam tahap proses pertumbuhan, dan
juga daya tangkap anak yang kurang.
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Informan 2 (If 2)
Pekerjaan
Waktu wawancara
Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis

Informan

Penulis

: P. Brotosusanti, SS
: guru Bahasa dan wali kelas VIIA Inggris SMP Kanisius
Sleman.
: 20 Mei 2016

: Bagaimana guru sebagai public figure dalam memberi teladan
bagi siswa-siswa dalam membangun aspek-aspek positif.
: Di samping guru mengajar dan mendidik dengan berbagai
macam hal peraturan dan disiplin yang diterapkan, guru juga
menunjukan dengan suatu tindakan nyata, agar anak-anak dapat
melihat dengan jelas, dan dapat dicontoh. Guru-guru juga
berusaha bagaimana menjadi teman bagi anak-anak dan menjadi
orang tua bagi anak.
: Bagaimana iklim sosial dibangun dalam memotivasi dan
mendorong siswa-siswi dalam mengembangkan dirinya.
: Sekolah dalam membangun iklim sosial bertitik tolak pada visimisi sekolah, nilai-nilai Kanisius yakni kasih dan solidaritas,
kejujuran, cerdas, berani dan disiplin. Visi-misi dan nilai-nilai
Kanisius dijadikan sebagai roh yang memberi semangat dalam
melaksanakan merealisasikan pendidikan bagi anak-anak. Nilainilai Kanisius menjadi penting dan berarti di mana guru-guru
berusaha untuk menerapkannya, baik dalam kegiatan belajar
mengajar maupun kegiatan-kegiatan sekolah, dan keseharian di
sekolah. Nilai-nilai ini diterapkan dalam pembelajaran, tindakan
dan perbuatan anak, dan interaksi yang dibangun di sekolah.
: Bagaimana siswa-siswa membangun nilai-nilai baik dalam
keikutsertaan dalam berbagai kegiatan di sekolah.
: Dari sisi anak, dapat dilihat dari motivasi anak dan dukungan
orang tua. Adanya niat dan kemauan dari anak sendiri, ingin
meraih cita-cita, ingin menjadi orang yang berguna bagi keluarga
dan masyarakat. Dengan adanya sekolah (guru) anak-anak
termotivasi untuk berkembang, baik dari segi kognitif maupun
perbuatan nyata.
: Bagaimana siswa-siswi membangun sikap saling menghargai
teman dalam membangun kerja sama baik antar siswa, kelompok,
maupun dengan guru.
: Yang paling mudah dilihat dan dirasakan saat apel pagi, di mana
guru dan siswa saling menyapa, tegur, dan memberi senyum satu
sama lain. Antara siswa sendiri tampak adanya persahabatan yang
baik, dengan tidak membeda-bedakan agama dan latar belakang.
adanya sikap menghargai, berelasi dengan baik, dan tidak pernah
tauran.
: Bagaimana fanismen dan riwet yang diberikan sekolah (guru)
dapat memotivasi siswa-siswi dalam mengembangkan dirinya
untuk semakin lebih baik.
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Informan

Penulis

Informan

Penulis
Informan

: Ketika anak dapat mencapai apa yang menjadi harapan sekolah,
anak-anak diberi pujian, dorongan, semangat dan motivasi dengan
selalu megarah pada nilai-nilai Kanisius. Ketika anak mendapat
masalah, baik dari segi kognitif maupun masalah (pelanggaran
disiplin, aturan dan kesepakatan) guru-guru berusaha untuk
mengetahui penyebab akar permasalahan terlebih dahulu,
kemudian mencari solusi yang baik bagi anak.
: Apa yang menjadi faktor pendukung moralitas siswa-siswi dan
bagaimana siswa-siswa dalam menghadapi berbagai macam
persoalan, baik yang menyangkut pembelajaran maupun masalah
pribadi dan sosial dengan teman atau orang lain.
:Dalam menerapkan aturan dan disiplin, guru-guru di SMP
Kanisius Sleman melakukan dengan suatu sosialisasi dan
membuat kesepatan dalam kelas (komitmen kelas) dengan tujuan
agar siswa-siswa tahu, mengerti dan paham akan disiplin yang
diterapkan di sekolah. Setiap kesepakatan diberi sanksi yang
sudah ditentukan bersama dengan siswa-siswi sebagai suatu
komitmen bersama. Sekolah juga menerapkan suatu aturan yakni
surat peringatan (SP). Dalam pelaksanaan SP ini, guru
membangun komunikasi dengan orang tua siswa-siswi. Ketika
anak-anak ada yang dapat SP sampai pada SP 3, guru memanggil
orang tua untuk membicarakan masalah anak, dan anak
dikembalikan kepada orang tua.
: apa yang menjadi faktor penghambat moralitas siswa-siswi.
: Yang menjadi faktor penghambat perkembangan moralitas anakanak adalah latar belakang anak, terlebih anak yang broken home.
Kemajuan jaman yang sering mengganggu keinginan anak untuk
membina diri.

Informan 3 (If 3)
Pekerjaan
Waktu wawancara
Penulis

Informan

: V. Sulistyowati, S.Pd.
: guru IPA dan wali kelas VIIIA SMP Kanisius Sleman.
: 18 Mei 2016

: Apa yang menjadi faktor pendukung moralitas siswa-siswi dan
bagaimana siswa-siswa dalam menghadapi berbagai macam
persoalan, baik yang menyangkut pembelajaran maupun masalah
pribadi dan sosial dengan teman atau orang lain.
:Dalam menerapkan aturan dan disiplin, guru-guru di SMP
Kanisius Sleman melakukan dengan suatu sosialisasi dan
membuat kesepatan dalam kelas (komitmen kelas) dengan tujuan
agar siswa-siswa tahu, mengerti dan paham akan disiplin yang
diterapkan di sekolah. Setiap kesepakatan diberi sanksi yang
sudah ditentukan bersama dengan siswa-siswi sebagai suatu
komitmen bersama. Sekolah juga menerapkan suatu aturan yakni
surat peringatan (SP). Dalam pelaksanaan SP ini, guru
membangun komunikasi dengan orang tua siswa-siswi. Ketika
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Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis

Informan

Penulis

Informan

anak-anak ada yang dapat SP sampai pada SP 3, guru memanggil
orang tua untuk membicarakan masalah anak, dan anak
dikembalikan kepada orang tua.
: Bagaimana guru sebagai public figure dalam memberi teladan
bagi siswa-siswa dalam membangun aspek-aspek positif.
: Di samping guru mengajar dan mendidik dengan berbagai
macam hal peraturan dan disiplin yang diterapkan, guru juga
menunjukan dengan suatu tindakan nyata, agar anak-anak dapat
melihat dengan jelas, dan dapat dicontoh. Guru-guru juga
berusaha bagaimana menjadi teman bagi anak-anak dan menjadi
orang tua bagi anak.
: Bagaimana iklim sosial dibangun dalam memotivasi dan
mendorong siswa-siswi dalam mengembangkan dirinya.
: Sekolah dalam membangun iklim sosial bertitik tolak pada visimisi sekolah, nilai-nilai Kanisius yakni kasih dan solidaritas,
kejujuran, cerdas, berani dan disiplin. Visi-misi dan nilai-nilai
Kanisius dijadikan sebagai roh yang memberi semangat dalam
melaksanakan merealisasikan pendidikan bagi anak-anak. Nilainilai Kanisius menjadi penting dan berarti di mana guru-guru
berusaha untuk menerapkannya, baik dalam kegiatan belajar
mengajar maupun kegiatan-kegiatan sekolah, dan keseharian di
sekolah. Nilai-nilai ini diterapkan dalam pembelajaran, tindakan
dan perbuatan anak, dan interaksi yang dibangun di sekolah.
: Bagaimana siswa-siswa membangun nilai-nilai baik dalam
keikutsertaan dalam berbagai kegiatan di sekolah.
: Dari sisi anak, dapat dilihat dari motivasi anak dan dukungan
orang tua. Adanya niat dan kemauan dari anak sendiri, ingin
meraih cita-cita, ingin menjadi orang yang berguna bagi keluarga
dan masyarakat. Dengan adanya sekolah (guru) anak-anak
termotivasi untuk berkembang, baik dari segi kognitif maupun
perbuatan nyata.
: Bagaimana siswa-siswi membangun sikap saling menghargai
teman dalam membangun kerja sama baik antar siswa, kelompok,
maupun dengan guru.
: Yang paling mudah dilihat dan dirasakan saat apel pagi, di mana
guru dan siswa saling menyapa, tegur, dan memberi senyum satu
sama lain. Antara siswa sendiri tampak adanya persahabatan yang
baik, dengan tidak membeda-bedakan agama dan latar belakang.
adanya sikap menghargai, berelasi dengan baik, dan tidak pernah
tauran.
: Bagaimana fanismen dan riwet yang diberikan sekolah (guru)
dapat memotivasi siswa-siswi dalam mengembangkan dirinya
untuk semakin lebih baik.
: Ketika anak dapat mencapai apa yang menjadi harapan sekolah,
anak-anak diberi pujian, dorongan, semangat dan motivasi dengan
selalu megarah pada nilai-nilai Kanisius. Ketika anak mendapat
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Penulis
Informan

masalah, baik dari segi kognitif maupun masalah (pelanggaran
disiplin, aturan dan kesepakatan) guru-guru berusaha untuk
mengetahui penyebab akar permasalahan terlebih dahulu,
kemudian mencari solusi yang baik bagi anak.
: Apa yang menjadi faktor penghambat moralitas siswa-siswi
: Kurangnya kesadaran dari dalam diri anak akan pentingnya
moralitas sebagai siswa-siswa.

Informan 4 (If 4)
Pekerjaan
Waktu wawancara
Penulis
Informan

Penulis

Informan

Penulis
Informan

Penulis

Informan

: A. Tatak Handaya K, S.Pd.
: Guru bidang kesiswaan SMP Kanisius Sleman.
: 18 Mei 2016

: Bagaimana siswa-siswi dalam membangun nilai-nilai baik, dalam
keikutsertaan kegiatan di sekolah.
: Nilai-nilai Kanisius yakni kasih dan solidaritas, kejujuran, cerdas,
berani dan disiplin, menjadi roh yang memberi semangat segaligus
menjadi hal yang diperjuangkan setiap warga Kanisius baik
akademis maupun kegiatan-kegiatan sosial di sekolah. Hal ini
menjadi hal penting dalam mendidik karakter dan perbuatan baik
siswa-siswa.
: Bagaimana siswa-siswi membangun sikap saling menghargai
teman dalam membangun kerja sama baik antar siswa ataupun
kelompok, maupun dengan guru.
: Kebiasaan 3S (senyum, sapa, salam) menjadi langkah awal setiap
siswa-siswi dalam membangun sikap menghargai, peduli dengan
orang lain, teman maupun guru dalam berbagai macam kegiatan.
Dalam
kelompok
setiap
siswa-siswi
berjuang
untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai Kanisius. Secara khusus siswa-siswi
berusaha untuk menghargai teman, sikap menghargai ini diterapkan
dalam berbagai macam kegiatan seperti perayaan-perayaan besar
dalam setiap agama, konkritnya saat ada ibadah puasa, baik Katolik
maupun non Katolik.
: Bagaimana siswa-siswa dalam menumbuhkembangkan sikap
peduli terhadap teman?
: Sekolah mengajak siswa-siswa dengan bakti sosial untuk
menumbuhkembangkan sikap peduli terhadap teman maupun
terhadap orang lain. Kepedulian ini tumbuh saat anak-anak
berhadapan dengan situasi konkrit orang di sekitar. Dengan bakti
sosial anak-anak diajak untuk ikut merasakan penderitaan orang
lain, menumbuhkan sikap peduli serta membangun sikap baik
dalam diri siswa.
: Bagaimana siswa-siswa dalam membangun kerendahan hati
dalam memaafkan ataupun memberi maaf jika ada masalah dengan
teman.
: Dengan bantuan guru-guru anak-anak dapat belajar bagaimana
membangun kerendahan hati dalam memberi maaf maupun
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Penulis
Informan

Penulis
Informan

meminta maaf. Guru menyadarkan siswa-siswa dengan mendekati
secara pribadi.
: Bagaimana siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan
Tuhan yang diimani.
: Dengan bantuan sekolah siswa-siswi membangun kedekatan
dengan Tuhan lewat berbagai kesempatan, lewat doa yang
dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, saat memulai pelajaran,
dan ketika selesai kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan
religiositas menjadi hal penting dalam membantu siswa-siswi
dalam membangun kedekatan dengan Tuhan yang diimani.
: apa yang menjadi faktor penghambat moralitas siswa-siswi
: Kemampuan anak untuk mempelajari moralitas yang masih
kurang

Informan 5 (If 5)
Pekerjaan
Waktu wawancara

: M. Ayu Dwi S., S.Pd
: Guru BK di SMP Kanisius Sleman.
: 14 Mei 2016

Penulis

: Bagaimana siswa-siswa dalam menghadapi berbagai macam
persoalan, baik yang menyangkut pembelajaran maupun masalah
pribadi dan sosial dengan teman atau orang lain.

Informan

: Beradaptasi dengan masalah sendiri, baik masalah pembelajaran,
pribadi maupun sosial. Dalam relasi dengan teman, setiap siswa
berusaha untuk keluar dari dalam diri dan belajar keluar dari dalam
diri, proaktif untuk melakukan hal baik, contohnya saat ada
seseuatu yang kurang dengan berusaha untuk saling minta maaf.
Ada beberapa anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda
yang kadang menjadi kesulitan dalam berelasi dengan teman.
: Bagaimana siswa-siswi dalam membangun nilai-nilai baik saat
berhadapan dengan masalah yang dihadapi.
: Saat berhadapan dengan situasi sulit, dalam artian kurang mampu
bersahabat dengan teman, ada sikap membiarkan diri dengan
pemikiran bahwa masih ada orang lain untuk menjadi teman atau
sahabat. Nilai baik yang dibangun siswa-siswi masih hanya untuk
diri sendiri yakni dengan menghindar dari masalah yang dihadapi.
: Bagaimana siswa-siswa dalam menumbuhkembangkan sikap
peduli terhadap teman?
: Sikap peduli tampak dalam sikap proaktif siswa-siswa untuk
memberitahukan kepada guru, bersharing, dan meminta solusi
kepada guru.
: Bagaimana siswa-siswa dalam membangun kerendahan hati
dalam memaafkan ataupun memberi maaf jika ada masalah dengan
teman.

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
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Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

: Sikap rendah hati tumbuh dalam diri siswa, saat guru mendorong
dan memotivasi untuk saling memaafkan saat ada permasalahan
sesama siswa-siswi.
: Bagaimana siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan
Tuhan yang diimani.
: Siswa-siswi dalam membangun kedekatan dengan Tuhan, masih
di bawah kontrol orang dewasa, orang tua, dan guru (di sekolah).
Di sekolah anak-anak diajak untuk memilih melakukan hal baik
yang berguna bagi dirinya sendiri.
: Bagaimana guru dalam memberi teladan bagi siswa-siswa dalam
membangun aspek-aspek positif.
: Guru berusaha untuk mengaktualisasikan dalam tindakan nyata
apa yang dijarkan atau diterapkan kepada siswa baik dalam
peraturan sekolah, maupun nilai-nilai dalam setiap pembelajaran.
: Bagaimana konsintensi guru dalam mendidik siswa-siswi terkait
dengan aturan yang diterapkan sekolah.
: Guru berusaha untuk mengaktualisasikan dalam tindakan nyata
apa yang dijarkan atau diterapkan kepada siswa baik dalam
peraturan sekolah, maupun nilai-nilai dalam setiap pembelajaran.
: Bagaimana iklim sosial dibangun dalam memotivasi dan
mendorong siswa-siswi dalam mengembangkan dirinya.
: Menerapkan pendidikan yang teraktualisasi dalam berbagai hal
mulai dari pembelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah, aturan-aturan.
Hal ini menjadi jembatan di mana komunikasi dan kerja sama dapat
terjadi, adanya relasi, kedekatan dengan siswa-siswa. Guru juga
membangun komunikasi dengan orang tua siswa terlebih saat anak
mempunyai masalah di sekolah.
: apa yang menjadi faktor penghambat moralitas siswa-siswi
: Pergaulan, latar belakang anak, dan keinginan pribadi anak.

Informan 6 (If 6)
status
Jabatan di sekolah
Waktu wawancara
Penulis
Informan

: Brahma
: Pelajar di SMP Kanisius Sleman.
: ketua OSIS di SMP Kanisius Sleman
: 18 Mei 2016

: apa yang anda pahami tentang moralitas
: Perbuatan baik setiap pribadi kepada siapapun, adanya toleransi
antar sesama, dan orang lain baik yang seagama maupun yang
berbeda agama.

Penulis

: Apakah penting menghidupi moralitas sebagai siswa-siswi.

Informan

: Moralitas sangat penting, terlebih untuk diri sendiri, keluarga dan
untuk orang lain.
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Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis

Informan
Penulis
Informan
Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

: Lewat pendidikan religiositas, apakah anda mendapatkan
pendidikan atau pembelajaran terkait dengan moralitas.
: Lewat pendidikan religiositas, kami belajar nilai-nilai baik dari
setiap agama. Dengan pendidikan religiositas kami diajak dan
didorong untuk berbuat baik terhadap sesama, melayani sesama
dan orang lain.
: Bagaimana anda mengambil sikap saat berhadapan dengan situasi
sulit, baik di sekolah, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat.
: Membangun kedekatan lewat komunikasi, mengajak teman untuk
kerja sama, tidak memaksakan diri, mencari waktu yang tepat dan
mencoba belajar untuk menerima keadaan.
: Bagaimana anda membangun sikap sopan santun dalam berelasi
dengan teman baik yang berbeda suku, latar belakang maupun
teman yang satu suku.
: Menerima teman, orang lain apa adanya, menghargai dan tidak
membedakan teman-teman di sekolah.
: Bagaimana pengalaman anda dalam menghargai setiap orang,
baik yang seagama maupun yang berbeda agama.
: Relasi menjadi baik, dan dapat memberi nilai baik terhadap diri
sendiri dan orang lain.
: Bagaimana pengalaman anda dalam membangun sikap tolong
menolong dalam kehidupan sehari-hari.
: Terlebih di sekolah, berusaha untuk membantu teman yang
mengalami kesulitan dalam belajar. di lingkungan tempat tinggal,
berusaha untuk ikut kegiatan ronda malam.
: Pernahkah anda memaafkan atau meminta maaf kepada teman
atau orang lain.
: Di dalam keseharian jika ada kesalahpahaman dengan teman
maupun guru, berusaha untuk minta maaf, dengan membangun
kesadaran bahwa mereka adalah saudara dan tidak baik kalau tidak
memberi dan meminta maaf.
: Bagaimana anda dalam membangun relasi atau kedekatan dengan
Tuhan yang anda imani dalam mengikuti ajaran-Nya.
: Berusaha untuk mengikuti kegiatan ibadat, berdoa dengan
bantuan orang tua lewat ajakan dan dorongan.

Informan 7 (If 7)
status
Jabatan di sekolah
Waktu wawancara
Penulis
Informan

Penulis

: Shela
: Pelajar di SMP Kanisius Sleman.
: Bendahara OSIS di SMP Kanisius Sleman
: 18 Mei 2016

: apa yang anda pahami tentang moralitas
: Perbuatan baik setiap pribadi kepada siapapun, toleransi antar
sesama, dan orang lain baik yang seagama maupun yang berbeda
agama.
: Apakah penting menghidupi moralitas sebagai siswa-siswi.
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Informan
Penulis
Informan

Penulis
Informan
Penulis

Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan
Penulis
Informan

: Moralitas sangat penting, terlebih untuk diri sendiri, keluarga dan
untuk orang lain.
: Lewat pendidikan religiositas, apakah anda mendapatkan
pendidikan atau pembelajaran terkait dengan moralitas.
: Lewat pendidikan religiositas, kami belajar nilai-nilai baik dari
setiap agama. Dengan pendidikan religiositas kami diajak dan
didorong untuk berbuat baik terhadap sesama, melayani sesama
dan orang lain.
: Bagaimana anda mengambil sikap saat berhadapan dengan situasi
sulit, baik di sekolah, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat.
: Menghindari hal-hal yang kurang baik seperti keributan antar
teman, mengusahakan agar tetap tidak ada perkelahian.
: Bagaimana anda membangun sikap sopan santun dalam berelasi
dengan teman baik yang berbeda suku, latar belakang maupun
teman yang satu suku.
: Menghargai setiap orang baik, orang tua, teman sebaya dan orang
dengan porsi yang berbeda, dalam artian tahu bagaimana
menghargai setiap orang dengan mengerti kepada siapa
berhadapan.
: Bagaimana pengalaman anda dalam menghargai setiap orang,
baik yang seagama maupun yang berbeda agama.
: Menghargai setiap orang dengan memperhatikan perbedaan umur.
Menghargai setiap orang dengan melihat perbedaan yang ada, baik
orang tua, orang lain, dan teman.
: Bagaimana pengalaman anda dalam membangun sikap tolong
menolong dalam kehidupan sehari-hari.
: Pengalaman di sekolah saat bersama dengan teman-teman,
berusaha untuk memberi penjelasan saat ada kegiatan yang
membutuhkan kerja sama.
: Pernahkah anda memaafkan atau meminta maaf kepada teman
atau orang lain.
: Pengalaman di sekolah, adanya rasa tanggung jawab dan niat baik
agar teman-teman dapat mengikuti kegiatan dengan baik.
: Bagaimana anda dalam membangun relasi atau kedekatan dengan
Tuhan yang anda imani dalam mengikuti ajaran-Nya.
: Berusaha untuk membangun kesadaran pribadi bahwa Tuhan itu
sangatlah penting sebagai pribadi ciptaan-Nya.
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Informan 8 (If 8)
status
Jabatan di sekolah
Waktu wawancara
Penulis
Informan
Penulis
Informan
Penulis
Informan

Penulis
Informan
Penulis

Informan

Penulis
Informan

Penulis
Informan
Penulis
Informan
Penulis
Informan

: Dyah
: Pelajar di SMP Kanisius Sleman.
: Sekretaris OSIS di SMP Kanisius Sleman
: 18 Mei 2016

: apa yang anda pahami tentang moralitas
: sikap dan perbuatan baik setiap orang.
: Apakah penting menghidupi moralitas sebagai siswa-siswi.
: Moralitas sangat penting, terlebih untuk diri sendiri, keluarga dan
untuk orang lain.
: Lewat pendidikan religiositas, apakah anda mendapatkan
pendidikan atau pembelajaran terkait dengan moralitas.
: Lewat pendidikan religiositas, kami belajar nilai-nilai baik dari
setiap agama. Dengan pendidikan religiositas kami diajak dan
didorong untuk berbuat baik terhadap sesama, melayani sesama
dan orang lain.
: Bagaimana anda mengambil sikap saat berhadapan dengan situasi
sulit, baik di sekolah, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat.
: Belajar bertanggungjawab.
: Bagaimana anda membangun sikap sopan santun dalam berelasi
dengan teman baik yang berbeda suku, latar belakang maupun
teman yang satu suku.
: Menghargai setiap orang baik, orang tua, teman sebaya dan orang
dengan porsi yang berbeda, dalam artian tahu bagaimana
menghargai setiap orang dengan mengerti kepada siapa
berhadapan.
: Bagaimana pengalaman anda dalam menghargai setiap orang,
baik yang seagama maupun yang berbeda agama.
: Menghargai setiap orang dengan memperhatikan perbedaan umur.
Menghargai setiap orang dengan melihat perbedaan yang ada, baik
orang tua, orang lain, dan teman.
: Bagaimana pengalaman anda dalam membangun sikap tolong
menolong dalam kehidupan sehari-hari.
: Membantu orang tua saat dibutuhkan.
: Pernahkah anda memaafkan atau meminta maaf kepada teman
atau orang lain.
: Mempunyai kepedulian, tapi kurang mampu untuk melaksanakan
dalam tindakan nyata.
: Bagaimana anda dalam membangun relasi atau kedekatan dengan
Tuhan yang anda imani dalam mengikuti ajaran-Nya.
: Berusaha untuk mengikuti ibadat, tapi juga karena dingatkan oleh
orang tua.
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Lampiran 5: Manuskrip Sejarah Singkat Berdirinya SMP Kanisius Sleman
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