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ABSTRAK
Judul Skripsi PENGARUH SPIRITUALITAS IGNASIAN BAGI
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI SMA KOLESE DE BRITTO
YOGYAKARTA, dipilih penulis karena sebagai sekolah swasta Katolik, SMA
Kolese De Britto memiliki kekhasan Nilai-nilai yang di hidupi sekolah yang
berlandaskan Spiritualitas Ignasian, Spiritualitas para imam Yesuit pendiri dari
sekolah ini. Maka dari itu siswa kelas XI SMA Kolese de Britto dipandang sangat
perlu untuk mengerti dan menghayati Spiritualitas Ignasian untuk membantu
mereka dalam mengikuti proses pembelajaran dan memperkembangan diri mereka
di SMA Kolese De Britto. SMA Kolese De Britto sudah memberikan wadah yang
sangat baik untuk membantu mengimplementasikan Spiritualitas Ignasian di
dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai pelajar maupun sebagai bagian dari
masyarakat.
Persoalan pokok di dalam skripsi ini adalah bagaimana siswa SMA Kolese
De Britto dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka yang mungkin belum
terbangun/kurang terbangun. Para siswa perlu untuk meningkatkan pengetahuan
mereka mengenai Santo Ignasius Loyola dan pemahaman mereka terhadap
Spiritualitas Ignasian. Berdasarkan pokok permasalahan di atas penulis ingin
mengetahui seberapa besar pengaruh Spiritualitas Ignasian dalam pembentukan
motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto Yogyakarta
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan motode analisis
deskriptif. Subjek penelitian melibatkan 60 siswa kelas XI SMA Kolese De Britto.
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan kuesioner. Dari penelitian
terhadap siswa kelas XI SMA Kolese De Britto, siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto sudah memiliki cukup pemahaman mengenai Spiritualitas Ignasian dan
menggunakannya sebagai daya yang membantu mereka di dalam menemukan
motivasi mereka di dalam belajar, dan masih memperlukan pembinaan untuk
semakin mengerti Spiritualitas Ignasian lebih jauh dan dapt menggunakannya
sebagai daya yang membantu mereka dalam belajar. Maka penulis berpendapat
bahwa kegiatan Rekoleksi Spiritualitas Ignasian dapat membantu siswa kelas XI
SMA Kolese De Britto menghayati Spiritualitas Ignasian dan membantu mereka
untuk semakin termotivasi dalam belajar.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
The title of this undergraduate thesis is THE INFLUENCE OF
IGNATIAN SPIRITUALITY FOR MOTIVATION TO LEARN OF THE
GRADE 11th STUDENTS DE BRITTO COLLEGE HIGH SCHOOL , choosing
by the author because as a Catholic school, De Britto College Senior High
School, have characteristic values which are lived by this school based on
Ignasian Spirituality, Spirituality of the Jesuit the founder of this school.
Therefore the students of De Britto College Senior High School must know and
live up Ignatian Spirituality to help them in studying process and develop them
selfes in De Britto College Senior High School. De Britto College Senior High
School has already offer some help students to implement Ignatian Spirituality
implement on daily live..
The main problem of this undergraduate thesis is how the students of De
Britto College Senior High School can develop their motivation to learn which
might not have grown yet.. The students need to improve their know about Saint
Ignatius Loyola and to understand Ignatian Spirituality. Based on the main
problem, the author needed to know how far the influence of Ignatian Spirituality
on formation of motivation to learn for grade 11th Students of De Britto College
Senior High School.
On this undergraduate thesis, the author used descriptive analysis method,
The Subject of this research were 60 students of De Britto College Senior High
School. To collect data the author used quesionaire. From the Result of this
reseach, the grade 11th students of De Britto College Senior High School already
have enough understanding of Ignatian Spirituality which help them to develop
their motivation to learn, they still need develop more understanding them to have
of Ignatian spirituality to develop their motivation of learning. Then the author
suggest Ignatian Spirituality recollection to help Students of De Britto College
Senior High School to live up the ignatian spirituality and to help them to
motivation in learning.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap lembaga pendidikan pastilah memiliki nilai-nilai yang dihidupi oleh
para warga di lingkungan lembaga pendidikan tersebut entah itu lewat Visi dan
Misi, semboyan, Moto, bahkan dari Nilai Spiritualitas yang tertuang, dan hal itu
sangatlah penting bagi lembaga pendidikan tersebut, karena lewat nilai-nilai
tersebut lembaga pendidikan itu dapat berkembang dan semakin tahu apa yang
menjadi tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.
Tanpa Terlebih bagi lembaga pendidikan Katolik yang ada di Indonesia, yang
terlahir dari kedatangan para Missionaris dari Eropa dengan membawa nilai-nilai
dan semangat dari Ordo/Kongergasi mereka, sebut saja seperti Yayasan
Tarakanita yang dihidupi dari semangat pelayanan para Suster CB, atau Sekolah
sang Timur yang menghidupi semangat suster-suster Sang Timur, begitu juga
SMA Kolese De Britto yang terlahir dari semangat para Yesuit untuk
menyelengarakan pelayanan pendidikan di Indonesia ini, maka SMA Kolese De
Britto ini lahir dengan membawa semangat Spiritualitas Ignasian di dalam
penyelenggaraan pendidikan mereka.
Menurut (Martin 2010:5-12) Spiritualitas Ignasian dapat dijelaskan dengan 4
point utama yaitu Menemukan Tuhan di dalam segala hal, Kontemplasi dalam
aksi, Spiritualitas Inkarnasi, dan Lepas Bebas. Menemukan Tuhan di dalam segala
hal dijelaskan Martin (2010 5-12) sebagai ungkapan yang berarti bahwa tidak ada
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satu hal pun yang berada di luar ranah hidup rohani.Spiritualitas ini tidak
mengurung diri dalam tembok-tembok gereja. Spiritualitas ini bukanlah
spiritualitas yang hanya mencakup topik-topik “religius”seperti doa dan teks suci
sebagai bagian hidup spiritual seseorang. Spiritualitas Ignasian mencakup semua
elemen penting dalam hidup anda. Hal itu menyangkut ibadat, kitab suci, doa,
karya karitatif.
Kontemplasi dalam aksi dijelaskan sebagai pemaknaan keseharian kita, kita
diajak untuk menyempatkan berefleksi atas segala kegiatan dan tindakan didalam
keseharian kita sehingga pengalaman yang kita dapat ini tidak hanya berhenti
sebagai pengalaman yang hanya lewat begitu saja tetapi dapat memberikan
pengalaman. Spiritualitas Inkarnasi diambil dari Iman kita mengenai Bahwa
Tuhan turun menjadi manusia lewat pribadi Yesus Kristus, dan dari hal tersebut
spiritualitas ini menekankan Tuhan berada di sekeliling kita bukan berada di
tempat yang jauh dan tidak bisa dirasakan.
Yang terakhir adalah lepas bebas yang dimaksud lepas bebas di sini adalah
Santo Ignasius Loyola sangat peka terhadap hal-hal yang mengekang dan
menjauhkan dari hidup yang merdeka dan gembira. Santo Ignasius Loyola
mengajak anda untuk bergerak menuju sikap “ lepas bebas”. Saat anda “ lepas
bebas” , anda akan merasa lebih bebas dan bahagia. Dan kita diajak untuk
meninggalkan hal-hal yang melekat dan tidak menjadi hal yang sangat penting
didalam hidup kita dan mulai memprioritaskan hal yang penting yaitu
Menemukan Tuhan di dalam segala tindakan kita. Dalam Pendidikan Ignasian
untuk menemukan 4 point tersebut siswa diajak untuk melakukan 3 hal yang akan
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membawa para siswa untuk menemukan 4 point tersebut, 3 hal itu adalah
Pengalaman, Refleksi dan tindakan.
Sebagai sebuah lembaga pendidikan Jesuit maka SMA Kolese De Britto
memiliki corak yang menggambakan Spiritualitas tersebut. Untuk menerjemahkan
nilai Spiritualitas Ignasian yang menjadi semangat dasar pendidikan di dalam
pendidikan SMA Kolese De Britto, siswa diajak untuk menggali potensinya
sendiri secara akademik maupun non akademik dan diajarkan untuk
bertanggungjawab atas pilihannya sendiri, dan sekolah pun memberikan berbagai
macam kegiatan di luar akademik untuk mengasah mereka menjadi individu yang
memiliki semangat kepemimpinan yang memiliki pengetahuan, mempunyai suara
hati dan mampu untuk berbela rasa yang dituangkan di dalam semangat 5C1L
yang menjadi sebuah profil siswa di SMA tersebut. 5C1L merupakan singakatan
dari Competence, Consience, Compassion, Commitment, Consistency dan
Leadership. Competence adalah kecekapan di dalam bidang akademik, yang
terbuka di dalam pengetahuan dan pengalaman yang baru.
Competence bukan hanya mengenai pelajaran di sekolah tetapi juga mengenai
pengetahuan dan memperkaya diri sebagai manusia yang berguna bagi Tuhan,
yang kedua adalah Consience, Consience diartikan sebagai manusia yang
memiliki hati nurani sehingga siswa SMA Kolese De Britto tidak hanya di ajarkan
untuk pintar namun juga dapat menggunakan hati nuraninya di dalam bertindak
dan tidak hanya menggunakan ego belaka, yang ketiga adalah Compassion yang
merupakan tindak lanjut dari Consience yaitu bela rasa, sehingga siswa SMA
Kolese De Britto diharapkan memiliki bela rasa untuk menjadi pejuang keadilan
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bagi sesama dengan berlandaskan hati nurani dan bisa menjadi pelayan bagi
sesama, yang juga mempunyai komitmen dan sikap yang konsisten, dan yang
terakhir adalah Leadership yang berarti siswa SMA Kolese De Britto diajak untuk
menjadi pemimpin yang di landasi oleh 5 nilai sebelumnya yaitu Competence,
Consience,Compassion, commitment dan Consistency sehingga diharapkan siswa
SMA Kolese De Britto menjadi seorang pemimpin yang cakap di dalam
bidangnya dan memiliki semangat untuk melayani sesamanya. Selain profil siswa
yang disebutkan di atas SMA Kolese De Britto juga memiliki Visi dan Misi yang
juga dilandasi oleh semangat Spiritualitas Ignasian.
Diharapkan selama siswa menjalani masa belajarnya di SMA Kolese De Britto,
siswa dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam
kenyataannya siswa SMA Kolese De Britto masih kurang memberikan tempat
kepada nilai-nilai ini di dalam dirinya, terutama disaat mereka menempu
pendidikan di SMA Kolese De Britto. Maka dari itu siswa yang bersekolah di
SMA Kolese De Britto diajak untuk memperkembangkan diri mereka secara
maksimal selama menimba ilmu di SMA Kolese De Britto dengan membawa
Spiritualitas Ignasian, siswa diharapkan untuk dapat belajar menjadi pribadi yang
menjadi seorang pemimpin yang punya pengetahuan yang luas, tetapi juga
memiliki suara hati, belarasa, komitmen, dan sikap yang konsisten.
Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh
Spiritualitas Ignasian terhadap motivasi belajar siswa SMA Kolese De Britto.
Dalam

rangka

ini

penulis

memberi

judul

skripsi:

“PENGARUH
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SPIRITUALITAS IGANSIAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA
KELAS XI SMA KOLESE DE BRITTO”.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh suatu
rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah
1. Apa yang dimaksud dengan Spiritualitas Ignasian ?
2. Apa itu Motivasi belajar?
3. Usaha apa yang dapat dilakukan agar semangat Spiritualitas Ignasian ini dapat
lebih meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto?
C. Tujuan penulisan
1. Menggali lebih dalam apa itu semangat Spiritualitas Ignasian dan apa itu
motivasi belajar
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Spiritualitas Ignasian di dalam
memebantu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto.
3. Memberikan sumbangan agar Spiritualitas Ignasian ini semakin memberikan
dorongan bagi motivasi belajar kepada siswa kelas XI SMA Kolese De Britto
didalam masa studi mereka disana.
D. Manfaat Penulisan
1. Bagi sekolah sebagai bahan referensi bagi sekolah untuk menentukan program
sekolah apa yang mendukung terciptanya kesadaran mengenai Spiritualitas
Ignasian sehingga dapat ditindak lanjuti
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2. Bagi siswa diharapkan dari penelitian ini siswa mendapat manfaat dari
Spiritualitas Ignasian di dalam membentuk kepribadian mereka didalam
kegiatan yang ada didalam sekolah SMA Kolese De Britto.
3. Bagi penulis lewat penelitian ini penulis semakin mengerti pengaruh
Spiritualitas Ignasian terhadap motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto
E. Metode Penulisan
Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif
dan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara factual pengaruh
Spiritualitas Ignasian terhadap Motivasi Belajar siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto yang didukung dengan Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan
Kuesioner dan pembahasan terhadap hasil yang telah diperoleh. Setelah itu
penulis membuat program Rekoleksi Spiritualitas Ignasian untuk dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dengan
menanamkan semangat Spiritualitas Ignasian.
F. Sistematika Penulisan
Tulisan ini mengambil judul “Pengaruh Spiritualitas Ignasian bagi Motivasi
Belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto”. Kemudian dikembangkan
menjadi 5 bab, yaitu
Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan, manfaat, metode dan sistematika penulisan.
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Bab II berisi mengenai kajian pustaka mengenai apa itu Spiritualitas secara
umum, lalu selanjutnya dibagian kedua berbicara mengenai Spiritualitas Ignasian,
kekhasan Spiritualitas Ignasian, Pendidikan Ignasian, semangat MAGIS, bagian
selanjutnya berbicara mengenai Motivasi belajar yang dibagi menjadi makna
motivasi, belajar dan apa motivasi belajar itu sendiri.
Bab III berisi mengenai keadaan umum siswa SMA Kolese De Britto yang
terdiri dari Profil siswa SMA Kolese De Britto dan Visi Misi SMA Kolese De
Britto.penelitian atas pengaruh Spiritualitas Ignasian terhadap Motivasi belajar
siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. Didalam bab ini penulis mendeskripsikan
tentang metodologi penelitian, Variabel penelitian, hasil penelitian, pembahasan
dan kesimpulan penelitian, serta refleksi.
Bab IV Bab ini berisikan mengenai usulan penulis mengenai program
Rekoleksi Spiritualitas Igansian , untuk menggali dan menemukan peranan
Spiritualitas Ignasian bagi motivasi belajar siswa SMA Kolese De Britto.
Bab V ini berisi deskipsikan tentang kesimpulan oleh penulis dan saran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8

BAB II
SPIRITUALITAS IGNASIAN DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA
SMA KOLESE DE BRITTO
Pada bab II ini, penulis akan menguraikan mengenai spiritualitas Ignasian
sebagai peran untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa SMA Kolese De
Britto. Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam bab II ini adalah apa yang
di maksudkan dengan spiritualitas Ignasian.
Bab II merupakan kajian pustaka, penulis pada bab ini membagi menjadi
lima pokok bahasan, yakni pada pokok bahasan pertama penulis akan menuliskan
tentang pengertian Spiritualitas. Dalam pokok bahasan ini akan dijelaskan
pengertian spiritualitas secara umum. Pada pokok bahasan yang kedua penulis
akan menguraikan tentang latar belakang hidup Santo Ignasius Loyola. Dalam
pokok bahasan yang ketiga penulis akan menjelaskan mengenai Spiritualitas
Ignasian, kekhasan spiritualitas Ignasian, nilai dasar spiritualitas Ignasian,
pendidikan Ignasian. Pokok bahasan keempat penulis akan menguraikan tentang
motivasi belajar siswa SMA Kolese De Britto, pokok bahasan ini berisi tentang
pengertian belajar secara umum, arti dan makna motivasi belajar. Selanjutnya di
dalam pokok bahasan yang kelima penulis akan menguraikan mengenai para
siswa SMA Kolese De Britto mencakup sejarah SMA Kolese De Britto, Visi dan
Misi SMA Kolese De Britto dan Nilai – nilai yang di hidupi di dalam SMA
Kolese De Britto.
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A. Pengertian Spiritualitas
Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Spiritual berarti berhubungan dengan
atau bersifat kejiwaan (rohani, batin). Spiritualitas berasal dari kata spare yang
memiliki arti : menghembus, meniup, mengalir. Dari kata kerja spare terjadi
pembentukan kata benda spiritus atau spirit yang memiliki arti hembusan, nafas
hidup, nyawa, roh, kesadaran diri, dan kebesaran hati.
Spiritualitas ada hubungannya dengan kata Spirit atau roh, yaitu daya kekuatan
yang menghidupkan atau menggerakkan. Spiritualitas dapat diartikan sebagai
kekuatan atau roh yang memberi daya tahan kepada seseorang atau kelompok
untuk

mempertahnkan,

memperkembangkan,

mewujudkan

kehidupan.

Spiritualitas ini dapat dimiliki oleh semua kelompok atau golongan yang sedang
berjuang mencapai tujuan atau cita – cita mereka. Barangkali secara sepintas
spiritualitas seolah –olah hanya berhubungan dengan kerohanian saja, yang tisak
terkait dengan kehidupan manusia sehari – hari. Bahkan sering terjadi spiritualitas
hanya dipakai untuk menunjukan aktivitas manusia dalam memperoleh kesucian
atau keselamatan pribadi yang bersifat rohani. Spiritualitas sebenarnya
mempunyai pengertian yang lebih luas. Spiritualitas sejati terwujud dalam
kehidupan social budaya, ekonomi dan politik. Spiritualitas merupakan kesadaran
dan sikap hidup manusia untuk tahan uji dan bertahan dalam mewujudkan
tujuannya dan pengaharapan. Spiritualitas bias menjadi sumber kekuatan untuk
berbagai kesulitan, dan kegagalan yang dialami oleh orang atau kelompok yang
sedang mewujudkan cita – cita atau tujuan hidupnya. (Banawiratma, 1990:57-58)
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Spiritualitas diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan
secara eksistensial untuk manusia. Spiritualitas tidak hanya memperhatikan
apakah hidup itu berharga, namun juga fokus pada mengapa hidup berharga.
Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat
kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material.
Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan
dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan
kesehatan dan kesejahteraan seseorang.
Spiritualitas merupakan dimensi yang berbeda dari perbedaan individu.
Sebagai dimensi yang berbeda, spiritualitas membuka pintu untuk memperluas
pemahaman kita tentang motivasi manusia dan tujuan kita, sebagai makhluk,
mengejar dan berusaha untuk memuaskan diri. Kita tidak harus menjadi terlalu
antusias tentang kemampuan spiritualitas untuk memberikan jawaban akhir untuk
pertanyaan kami tentang kondisi manusia.
Spiritualitas dapat diartikan sebagai hubungan pribadi seorang beriman dengan
Allah. Spiritualitas dapat pula dirumuskan sebagai hidup berdasarkan kekuatan
Roh Kudus dengan mengembangkan iman, harapan, dan cinta kasih, atau usaha
menggabungkan segala segi kehidupan ke dalam cara hidup yang secara sadar
bertumpu pada iman akan Yesus Kristus (Lalu, 2007: 151).
Spiritualitas bukanlah teologi akademis. Mengikuti Gregorius dari Nyssa,
Spiritualitas merupakan cara menempuh peziarahan menjadi sahabat Allah.
Fransiskus Assisi megartikan spiritualitas bukan sebagai ajaran yang keluar dari
mulut siapapun. Spiritualitas, yang dikejar adalah Injil, pribadi Kristus, Anak
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Allah yang menjadi manusia, dan yang didalam Roh-Nya berjalan bersama ibu
bumi dan segenap isinya (Banawiratma 2017:13)
Spiritualitas merupakan cara hidup dan cara berpikir berdasarkan tuntunan
Roh Kudus untuk mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari dan Kerajaan Allah
di tengah-tengah dunia. Dalam hal ini kita percaya dan beriman penuh,
menyediakan diri untuk dituntun secara penuh oleh Roh Kudus. Kemudian kita
berusaha mewujudkan iman melalui tindakan konkret dalam hidup sehari-hari.
Tindakan tersebut dilakukan dengan penuh suka cita sehingga orang-orang di
sekitar turut bersuka cita (bdk. EG 5).
B. Latar Belakang Hidup dan Panggilan Santo Ignasius Loyola
Ignasius Loyola lahir dari keluarga bangsawan Basque dan dididik dalam
istana kerajaan, tempat ia mengejar karier sebagai orang istana dan perwira.
Waktu mempertahankan benteng Pamplona melawan tentara Prancis, Inigo (nama
baptisnya) menjadi jiwa pertahanan. Ia baru menyerah, ketika kakinya kena peluru
(Heuken, 2004: 68).
Lalu Inigo dibawa ke Puri Loyola untuk mendapatkan perawatan. Satu bulan
perawatan kaki Ignasius tak kunjung sembuh, dan dia merasa tidak sabar untuk
cepat sembuh dan dapat mengulangi hidup duniawinya seperti masa lalu. Tetapi
para dokter berpendapat bahwa tulang di bawah lututnya tidak tumbuh dengan
semestinya dan para dokter setuju bahwa tulang – tulang itu harus disusun lagi.
Operasi itu sangat membebani tubuh Ignasius, sehinga Ignasius sakit keras. Pada
pesta St Yohanes rupanya tidak ada harapan lagi baginya. Ia menerima sakramen
minyak suci. Pada perayaan pesta St. Petrus dan Paulus, tepat pada waktu para
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dokter putus asa, Ignasius berangsur – angsur sembuh. Ia percaya ini semua berkat
perantaraan St. Petrus (Jou 1991:31).
Selama pemulihan di puri Loyola, ia tidak dapat bacaan lain selain suatu
riwayat orang – orang kudus serta buku Hidup Kristus karya Ludorf dari Saksen.
Lama kelamaan cita – cita hidupnya berubah Inigo ingin menjadi seorang „tentara
Kristus‟ yang menonjol dalam pengabdiannya. (Heuken 2004:68).
Pada akhir bulan Febuari 1522 dengan alasan membicarakan beberapa
masalah dengan mantan atasannya, mantan raja muda Navarra, Ignasius
meninggalkan rumah. Saudaranya yang menjadi imam, dan dua pelayannya
menemaninya. Di tengah perjalanan, ia mengajak saudaranya untuk melewatkan
malam dengan berdoa di dalam gereja Aranzazu di muka patung bunda Maria,
pelindung daerah itu. Di sana Ignasius mengucapkan kaul kemurniandan
memohon pertolongan Maria agar dapat melaksanakannya (Jou 1991:37)
Pada tanggal 21 Maret, Igansius sampai di Monserrat, yang terletak tinggi
diatas gunung. Di situ ia menghabiskan waktu tiga hari untuk mempersiapkan
pengakuan dosa umum. Pada malam terakhir di Monserrat, ia memberikan
pakaian-pakaian kepada seorang pengemis, dan mengenakan pakaian peziarah
yang baru dibelinya. Kemudian ia menyerahkan keledainya kepada pertapaan dan
pergi menuju Kota Manresa. (Jou 1991:39)
Ia melepaskan segala miliknya dan mencari suatu tempat yang sepi,
menjalankan matiraga yang keras dan mengalami penampakan-penampakan
mistis dekat kota Manresa. Ia mulai mencatat pengelamannya, yang menjadi inti
karyanya yang termahsyur, yaitu Exercitia Spiritualia – Latihan Rohani. Setelah
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berziarah ke Jerusalem (1523), ia mulai belajar dari sekolah rendah sampai
memperoleh gelar Magister Artium (MA) di Universitas Paris (1535) (Heuken
2004:69)
Waktu belajar, Ignasius mulai mengumpulkan teman-teman mahasiswanya
dan menyemangati mereka dengan bantuan Latihan Rohani. Akhirnya bersama
enam teman ia mengikat diri dengan kaul kemurnian, kemiskinan dan pengabdian
di tanah suci dalam Gereja Montmorte (1534) di Paris. Karena perang, maka
pelayaran ke Palestina ditunda-tunda terus, sehingga melaksanakan keputusan
alternatif untuk menawarkan jasa mereka kepada Sri Paus. Sebelum tersebar ke
tempat yang jauh satu sama lain, mereka mengadakan pertimbangan bersama
dengan keputusan untuk membentuk suatu serikat dan memilih Ignasius sebagai
pembesar mereka yang pertama (Heuken 2004:69)
C. Spiritualitas Ignasian
1. Spiritualitas Ignasian
Spiritualitas Ignasian tidak bisa dilepaskan dari berbagai pengalaman Santo
Ignasius di dalam peziarahannya lalu diolah dan dirumuskan oleh Ignasius,
berikut ini adalah doa yang ditekan oleh Santo Ignasius Loyola dalam
spiritualitasnya (Soenarjo, 1979: 2-8):
a. Pembedaan Roh
Discretio Spirituum, pembedaan Roh didalam latihan rohani kemudian
berkembang menjadi salah satu unsur pokok yang dilatihkan tahap demi tahap
hingga orang sungguh telah mendalami latihan rohani, juga menjadi mahir dalam
membedakan bermacam-macam roh.
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b. Dambaan Suci
Doa dengan dambaan suci dilanjutkan oleh Ignasius kepada para skolastik:
cita-cita mereka mau berkarya bagi Tuhan selama studi dapat secara efisien dan
nyata disalurkan lewat dambaan dan keinginan suci.
c. Pemeriksaan Batin
Sejak semula Ignatius yang merasa dirinya pendosa besar, memusatkan
usahanya dalam doa pemeriksaan batin. Ia membuat teori tentang dosa kecil, dosa
besar, khusus dosa yang melawan kemurnian dalam pikiran : sesuatu soal amat
pelik, yang menimbulkan kesangsian para teolog zaman itu karena Ignasius
sendiri orang yang tidak terdidik di bidang ini. Tetapi mereka membiarkan, dan
tidak merubah apa – apa. Ignatius menyusun cara melakukan pemeriksaan batin
umum dan khusus, yang menjadi dasar bimbingan hidup rohani bersama dengan
tiga cara berdoa.
d. Tiga Cara Berdoa
Tiga cara berdoa itu diajarkan kepada orang-orang sederhana yang
dijumpainya.
1) Berenung dan berpikir tetntang sepuluh perintah Allah, tujuh dosa pokok, lima
perintah gereja dan meneiliti dirinya merupakan cara doa pertama.
2) Cara berdoa kedua berupa renungan kata demi kata mengenai salah satu doa
biasa seperti Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya.
3) Cara doa ketiga ialah mengucapkan doa biasa kalimat demi kalimat menurut
irama pernafasan.
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Inilah skema paling dasar yang digunakan oleh Ignatius untuk mengajarkan
cara doa, menurut pikirannya sejak semula, cara yang akan mengubah seluruh
manusia dalam praktek hidupnya. Ignatius sendiri menggunakan cara itu, sebagai
cara memberikan Latihan Rohani yang paling sederhana kepada orang yang tidak
berpendidikan.
Latihan Rohani dalam kerangkanya yang lebih lengkap, dibangun oleh
Ignatius setelah pengalaman – pengalaman yang diperoleh di Manresa. Ignatius
sudah belajar “berefleksi” dan “mulai berpikir-pikir tentang hal-hal yang
berhubungan dengan Tuhan”: Inilah praktek meditasi.
e. Praktek Meditasi
Praktek meditasi atau doa diatur dengan metode tertentu berlangsung lewat
tiga daya: Ingatan, pikiran, kehendak. Dengan pengalaman mistik tentang susunan
dunia di tepi sungai Cardoner tentang Tritunggal, tentang penciptaan dengan
kebiasaanya mengaku dan menyambut setiap minggu, membaca kisah sengsara di
waktu Misa, dengan pengalaman dosa yang begitu dahsyat dan malam gelap yang
ditandai skrupel. Ia membaca catatan-catatan yang kemudian disusun dalam
serangkaian doa: Latihan Rohani Minggu I: dalam kehidupan rohani sejalan
dengan yang dinamakan “ Via Purgativa”.
f. Metanoia
Metanoia adalah karakteristik, ciri khas retret ignasian minggu I. Meditasimeditasi berat tentang Azas dan dasar hidup manusia tentang dosa, tentang neraka
yang dapat ditambah dengan aturan-aturan tambahan yang cermat: dalam hal ini
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doa Ignatius tidak mau menyerahkan segala pada usaha sendiri saja. Di sini
perbedaan Ignatius dengan banyak pembimbing retret mempersiapkan khotbah
menarik, tetapi menyerahkan cara pengolahannya kepada para pendengar/peserta
sendiri. Ignatius memberi dan menganjurkan tuntunan menditasi singkat, tetapi
mengenai pelaksanaan doanya ia mendetail, dengan persiapan sebelum dan
sesudah tidur, mengheningkan diri, sikap, pengolahan bahan, wawancara dan
refleksi tentang keseluruhan. Pertanggung jawaban kepada pembimbing
dipusatkan kepada garis pelaksanaan dan gerakan roh yang dirasakan, dialami
selama meditasi.
g. Wawancara
Wawancara dengan Kristus dan mengalihkan pengolahan bahan dari pikiran
menjadi perasaan hati pada taraf hubungan pribadi. Aspek hubungan pribadi ini
tidak pernah dilupakan Ignatius, tetapi ajaran ini justru tidak jarang ditelantarkan
dalam bimbingan, dengan bahaya, bahwa orang hanya dibekali dengan cara
meditasi kering, karena ditelanjangi unsur afektifnya yang amat penting.
h. Kontemplasi
Minggu II Via Illuminativa ( jalan penerangan) dalam intinya mengajarkan
cara baru yang disebut kontemplasi dalam latihan mengenai penjelmaan dan
kelahiran Kristus dan kemudian diteruskan selama latihan-latihan tentang
kehidupan Kristus di medan masyaraka. Ignatius seperti dalam meditasi Minggu I
dalam doa kontemplasi menyiapkan pribadi yang berlatih dengan disuruh
memfantasikan “tempat peristiwa” dan disitu menampilkan pribadi-pribadi yang
bergerak, bertindak, berbicara, dan yang berkontemplasi sendiri ikut ambil
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peranan kecil, sedang Yesus selalu ada ditengah, menjadi pusat perhatian. Dengan
berkontemplasi berulang-ulang tentang kehidupan Yesus, orang ini belajar
mengenal, mencintai, dan meneladan Tuhan dan penebus kita ini buah
kontemplasi yang diharapkan. Mulai Minggu II seluruh Doa Latihan Rohani
berpusat pada Kristus.
i. Ulangan
Doa ulangan (latihan III dan IV setiap hari dalam minggu II) tanpa mengambil
bahan baru, selama Retret Agung banyak sekali digunakan oleh Ignatius. Hal ini
harus orang artikan sebagai usaha peresapan kenyataan, yang telah diperoleh dari
kontemplasi. Sekali lagi manusia menyaksikan praktek.
Ignatius yang dirumuskan dalam patokan: bukannya pengetahuan melimpah
yang memberikan kepuasan kepada jiwa, melainkan dapat merasakan dan
mencicipi kenyataan sedalam-dalamnya. Ignatius tidak mementingkan banyaknya
ilham yang diperoleh tetapi mengenakan pemikiran dan perasaan Kristus.
Unsur cita dan rasa lebih penting, berbagai hidup dengan Kristus. Pendoa di
dalam ulangan-ulangan ini sengaja menjadi lebih pasif. Menunggu Rahmat Tuhan
dan menerimanya dalam bentuk dan sesuai waktu yang direncanakan olehnya.
j. Pengarahan panca indera
Pengarahan panca indera sebagai latihan V setiap harinya merupakan latihan,
doa pasif, di mana panca indera angan-angan mau mencicipi apa yang sudah
dikontemplasikan dan diulang-ulang sepanjang hari. Latihan ini lebih menuju
pada doa iman (prayer of faith) dan doa keheningan (payer of quiet).
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k. Pemilihan
Apa pemilihan juga merupakan doa? Bagi Ignatius keputusan yang
menyangkut kesempurnaan hidup, kesempurnaan bertindak perlu diketemukan
dalam doa. Di samping mempertimbangkan alas an pro-kontra, berdasarkan data
dan fakta selengkap–lengakpnya, dengan hati lepas bebas, sikap terbuka, hanya
ingin mengikuti Kristus dan mencari kehendak Tuhan, orang melakukan
kontemplasi dan melihat apa yang dirasai sebagai gerakan Tuhan di dalam
hatinya. Dorongan mana diberikan tenang, damai, kepuasan dan kesatuan dengan
Kristus, yang dirasakan berkenan kepada Tuhan setiap kali orang merenung dan
berdoa. Ignatius menggunakan cara ini untuk menentukan jalan kesempurnaan
hidup dalam kemiskinan total, sewaktu ia menyusun konstitusinya. Dari buku
hariannya terbukti bahwa ia melewatkan waktu dari 2 februari–12 maret 1544
untuk menemukan kehendak Tuhan dalam doa, kurban misa, pengamatan gerakan
dan hiburan, sampai menemukan keputusannya yang definitive. Baru setelah
dianggap selesai dan sempurna, dengan rasa puas ia mengakhiri pilihan pada
tanggal 12 Maret 1544 dengan kata-kata: “saya sudah menentukan hari ini
mengambil keputusan “selesai”.
l. Penegasan dalam Roh
Cara ini dikenal dengan istilah “pembedaan Roh” atau “penegasan dalam roh”
ini sekarang banyak dipelajari dan dilatihkan sebagai sarana yang mambantu
untuk menentukan sikap, menjatuhkan pilihan di masa pos Vatikan, di masa iman,
religious, awam kerap dihadapkan dengan keputusan yang besar tnggung
jawabnya.
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m. Doa persatuan ikut sengsara, ikut mulia
Minggu III dan IV merupakan puncak dalam Via Unitiva “ jalan persatuan”
lewat sengsara dan kebangkitan Kristus. Di sini perubahan sikap dalam
kontemplasi dijelaskan tidak hanya “memandang atau bahkan tidak cukup “ikut
memainkan peran” seperti dalam kontemplasi minggu II, tetapi pendoa harus
terlibat ikut ambil bagian secara langsung dalam sengsara Kristus: ia harus
berusaha dengan sekuat tenaga untuk ikut menderita, bersedih dan meratap,
menyadari keinginan Yesus, yang merasa terdorong untuk membagikan
kegembiraan dan kebangkitan-Nya, orang membiarkan sukacita dan cinta dalam
perjumpaan dengan Kristus, bangkit meresapi seluruh diri pribadinya. Ke-Allahan
yang tersembunyi dalam sengsara, di sini Nampak besinar cerah dan Kristus
memainkan peranan-Nya sebagai penghibur. Dalam doa ini orang pasif
membiarkan Tuhan bergerak dan ia sendiri menerima, meresapi, dan menikmati.
n. Kontemplasi Cinta
Sebagai rangkuman seluruh Latihan Rohani dan doa Ignasian masih harus
kami tambahkan “kontemplasi untuke mendapatkan Cinta”. Di sini pendoa berdiri
di tengah-tengah alam sebagai manusia yang diciptakan, ditebus, dan dirahmati,
bertanya-tanya, apa yang dapat dilakukan sebagai balasan cinta yang begitu besar,
yang dari Tuhan tercurah kepadanya. Setiap makhluk, setiap persitiwa yang selalu
berarti rahmat setiap hari dalam hidupnya, mengandung doa, setiap kali
mengulang-ulang “terimalah ya Tuhan dan ambilah….semua itu pemberianMu,
kepadaMu, ya Tuhan, kupersembahkan…”
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Sebagai Pendiri Serikat Yesus Santo Ignasius Loyola, selalu menekankan
pentingnya dan menghimbau para Yesuit untuk membagikan inspirasi
Spiritualitas Ignasian kepada siapa saja baik kepada imam, bruder, Frater, suster
maupun kaum awam. Lalu apa itu spiritualitas Ignasian?. Spiritualitas Ignasian
adalah merupakan kekhasan cara hidup seorang Yesuit yang di ilhami dari cara
hidup pendirinya Santo Ignasius Loyola, cara hidup ini berkaitan dengan segala
metode, praktik, penekanan, dan cara hidup Kristiani yang berasal dari Santo
Ignasius Loyola, lalu apa saja yang menjadi cara hidup para Yesuit ini (Martin,
2010:5-12)
Yang pertama adalah menemukan Tuhan didalam segala Hal Pada awalnya
ungkapan itu dianggap Revolusioner. Ungkapan itu berarti bahwa tidak ada satu
hal pun yang berada di luar ranah hidup rohani.Spiritualitas ini tidak mengurung
diri dalam tembok – tembok gereja. Spiritualitas ini bukanlah spiritualitas yang
hanya mencakup topik – topik “religius”seperti doa dan teks suci sebagai bagian
hidup spiritual seseorang. Spiritualitas Ignasian mencakup semua elemen penting
dalam hidup anda. Hal itu menyangkut ibadat, kitab suci, doa, karya karitatif .
Spiritualitas ini juga berbicara tentang sahabat, keluarga, pekerjaan, relasi, seks,
penderitaan, kegembiraan, dan tak lupa pula membahas tentang alam, musik, dan
budaya populer.
Yang kedua adalah kontemplasi dalam aksi, gagasan ini sangat relevan dan
mengena bagi banyak orang modern sekarang. Banyak dari kita mempunyai ritme
keseharian hidup yang begitu sibuk hingga hanya tersedia sedikit waktu untuk
berdoa dan bermeditasi, namun dengan tetap menyadari dunia disekitar kita,
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ditengah aktivitas kita sehari – hari, melalui pola hidup kontemplatif ini kita akan
mampu lebih menyadari tindakan kita.
Yang ketiga adalah Spiritualitas Inkarnasi, teologi Kristiani berpandangan
bahwa Allah telah mewujud nyata menjadi manusia, atau telah berinkarnasi
menjadi pribadi manusia bernama Yesus dari Nazareth. Secara lebih luas,
spiritualitas inkarnasi berarti Allah dapat ditemukan dalam setiap peristiwa
dihidup kita. Allah bukan hanya ada “ di sana “. Melainkan Allah juga ada “ di
sini”.
Yang Keempat adalah soal kebebasan dan sikap lepas bebas. Santo Ignasius
Loyola sangat peka terhadap hal – hal yang mengekang dan menjauhkan dari
hidup yang merdeka dan gembira. Santo Ignasius Loyola mengajak anda untuk
bergerak menuju sikap “ lepas bebas”. Saat anda “ lepas bebas” , anda akan
merasa lebih bebas dan bahagia. Itulah sebabnya Santo Ignasius Loyola selalu
menganjurkan kepada banyak orang untuk menghindari kelekatan yang tidak
teratur. Itu karena hal ini menghambat orang menjadi lepas bebas, bisa tumbuh
dalam kebebasan, tumbuh sebagai pribadi, dan tumbuh lebih dekat kepada Tuhan.
Berpangkal pada pengalaman-pengalaman dalam sejarah hidup Ignatius dan
latihan Rohani yang diwariskan, kita dapat menemukan banyak hal yang termasuk
spiritualitas Ignatius Loyola. Terdapat hal yang menentukan dalam Spiritualitas
Ignasius dari Loyola (Banawiratma, 2017:139)
Nilai tertinggi, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih
besar. Nilai ini sudah ditandaskan pada Asas dan Dasar Latihan Rohani. Kita
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diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah, dan untuk itu yang kita inginkan
dan yang kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa tujuan kita diciptakan.
Dalam perspektif Teilhard, wujud kita lebih memuji dan memuliakan Allah adalah
secara bebas memilih anugerah dan panggilan untuk tumbuh dalam cinta penuh
gairah dan peduli akan semua unsur dari kosmos (Banawiratma, 2017:139). Allah
mengundang manusia untuk ambil bagian di dalam hidup ilahi undangan ini
merupakan suatu kenyataan akan terbangunnya jalinan relasi antar Allah dan umat
manusia. Segala hal tercipta merupakan sarana, pada prinsipnya sebenarnya segala
hal yang tercipta itu bukan penghambat bagi jalinan relasi manusia dengan Allah
(Cahyadi, 2013:34).
Nilai Ad Maiorem Dei Gloriam menghubungkan kemuliaan Tuhan dengan
kemuliaan hidup manusia sendiri, bukan dengan hanya lewat doa-doa yang kita
daraskan setiap waktu, melainkan dengan apa yang kita lakukan di dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Semangat MAGIS
Magis,”the more”,”lebih” adalah sebuah ungkapan khas yesuit, anggota Ordo
Serikat Jesus. Berasal dari moto Serikat Jesus Ad Majorem Dei Gloriam . Jangan
mengartikan ungkapan ini sebagai ambisi mencari kebesaran nama atau
popularitas. Keinginan magis mempunyai landasan spiritualitas “bekerja lebih
untuk Kristus dan sesama” Jadi inspirasi dan cita-cita ini berpusat pada Yesus
(Soetomo 2009:9). Sikap Magis itu menjalankan praktik kontemplasi dalam aksi.
Dalam tindakan, kita mendengarkan tanda-tanda kemana Roh Allah akan
membimbing kita.
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Dalam Latihan Rohani (LR) 53, magis mendapatkan landasan spiritualitasnya.
Santo Ignasius Loyola, penulis LR, mengajak mereka yang sedang menjalani LR
untuk merenungkan 3 pertanyaan:
a. Apa yang sudah saya lakukan untuk Kristus?
b. Apa yang sedang saya lakukan untuk Kristus?
c. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk Kristus?
Spiritualitas Ignasian, lewat proses pembeda-bedaan (diskresi) mengarahkan
diri pada apa yang lebih (magis) mendukung pelayanan Tuhan dan sesama.
Prinsip ini berarti menguahakan jauh-jauh dari mentalitas Medioker (Mediocre)
“nanggung, suam-suam kuku”. Prinsip ini juga coba mengambil posisi untuk
melawan penyakit “ketidakpedulian” dan “ikut-ikutan”. Keutamaan Yesuit lain
adalah “lepas bebas”. Frase ini jangan diartikan sebagai sikap acuh tak acuh,
melainkan sikap mau meninggalkan seluruh pikiran yang tidak mendukung
kebudayaan “mencari yang lebih”. Jadi lepas bebas merupakan sikap bebas, akan
tetapi, bebas untuk memilih yang Magis. (Soetomo, 2009:12)
Semangat Magis ini akan mendorong kita untuk selalu di manapun
mengusahakan yang terbaik, menjadi tidak setengah-setengah. Semangat Magis
tidak sama dengan Kesombongan. Sombong terjadi bila orang selalu
membanggakan diri dibandingka orang lain, memamerkan kehebatan didepan
orang lain. Sedangkan semangat Magis adalah semangat dari dalam diri orang
bahwa orang itu sendiri mengeninginkan yang terbaik dalam segala hal. Orang itu
tidak membandingkan dengan orang lain, mereka tidak memamerkan dengan
orang lain, juga tidak meremehkan orang lain. Dalam semangat itu, yang
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ditekankan adalah keseunguhan seseorang dalam mengerjakan sesuatu yaitu 100%
terlibat dan mengusahakan yang terbaik. Sebagai manusia orang tidak separuhseparuh, tidak seenaknya saja, dan tidak mudah puas dengan yang telah didapat.
Semangat Magis adalah semangat yang menggerakan orang dari dalam hatinya
yang menjadi daya dorong untuk terus semakin maju, tidak berhenti di dalam
proses kemajuan dan penyempurnaan diri.
Dari pihaknya, ia ingin sungguh unggul. Orang dengan semangat Magis
ditantang terus untuk mengusahakan yang terbaik. Dia akan terus mengevaluasi
dan meningkatkanya untuk lebih baik lagi, dalam semangat Magis orang tidak
mudah

Putus

asa,

selalu

melihat

kembali

mengapa

iya

gagal

lalu

menyempurnakan lagi agar berhasil (Suparno, 2011: 48-50).
Semangat Magis perlu dibina dan dipupuk agar terus menyemangati hidup kita.
Bagaimana dapat dipupuk? Ada beberapa cara sebagai seperti berikut (Suparno,
2011,51)
a. Setiap hari menyadari apakah semangat kita masih ada atau tidak. Bila tidak
ditanyakan mengapa demikian? Apa yang melunturkan ? Jadi, perlu refleksi
setiap hari.
b. Melatih dan melaksanakan semangat magis dalam hal-hal yang kecil-kecil.
Misalnya ingin menjadi unggul dalam berteman, ingin memehami pelajaran
yang menyulitkan kita.
c. Mohon kepada Tuhan, Sang Penyemangat agar semangat kita terus dikuatkan
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d. Kadang perlu membuat tantangan yang memberikan semangat. Misalnya,”Bila
orang lain saja dapat berhasil dalam studi, aku pun pasti bisa”.
3. Pendidikan Ignasian
Pendidikan Ignasian merupakan salah satu kekhasan karya Serikat Yesus.
Pada awalnya, St. Ignatius merintis sekolah-sekolah yang disebut kolese. Namun
mula-mula pendidikan ini dimaksudkan untuk mendidik para calon yesuit saja.
Dalam perkembangannya, tidak semua bisa diterima dalam Serikat Yesus, meski
hasil pendidikannya mempunyai keunggulan yang khas. Oleh karena itu dalam
perkembangannya, Serikat Yesus mempertahankan misi pendidikan kolese ini
yang ditujukan bagi kaum muda
St. Ignatius juga mempunyai pandangan, bahwa pendidikan agama yang
benar harus didasari dengan pengetahuan ilmiah yang cukup, dan tidak bisa hanya
mengandalkan tata kesucian lahiriah. Dari pengalaman St. Ignasius sendiri yang
menempuh pendidikan prestisius di Universitas Paris, Serikat Yesus sangat
menghargai kepentingan pendidikan tinggi pula. Di

kolese-kolese yesuit,

pendidikan Ignasian menjadi model pembelajaran yang tangguh. Pada tahun 1987
diterbitkan pedoman pembelajaran Ignasian untuk kolese-kolese dari Curia
Generale Serikat Yesus di Roma. Karena dalam terjemahan Indonesia buku itu
diberi sampul biru, maka kami menyebutnya “buku biru”. Selain itu, para yesuit
mulai memperkenalkan apa yang disebut sebagai “Paradigma Pedagogi Ignasian”.
Di bawah ini kami sarikan sekedarnya, pedoman yang disebut “Paradigma
Pedagogi Ignasian” atau PPI.
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Di dalam jurnal Spiritualitas Ignasian unsur utama dalam pendidikan ignasian
adalah pengalaman, refleksi dan tindakan. Hanya lalu ada pra pembelajaran
(konteks) dan pasca pembelajaran (evaluasi) untuk mengawali dan mengakhiri
unsur utama tersebut.
a. Konteks
Proses pendidikan tidak pernah bergerak dari ruang hampa. Oleh karena itu,
pengalaman manusiawi harus menjadi titik tolaknya. Pemahaman konteks
merupakan bentuk kongkrit perhatian dan kepedulian terhadap siswa. Perhatian
dan kepedulian ini merupakan dua hal pokok sebagai awal untuk melangkah.
Konteks kehidupan siswa yang yang meliputi cara hidup keluarga, temanteman, kelompok sebaya, keadaan sosial-ekonomi, kesenangan, atau yang lain
yang berdampak menguntungkan siswa atau dapat merugikan keadaan siswa
(debritto.sch.id/content.php?id=26).
Konteks sosio-ekonomi, politik, kebudayaan, kebiasaan kaum muda, agama,
media massa, dan lain-lain merupakan lingkungan hidup siswa yang dapat
mempengaruhi perkembangan siswa dalam hubungannya dengan orang lain.
Situasi sekolah tempat proses belajar mengajar terjadi. Keberhasilan proses
pendidikan sangat dipengaruhi oleh situasi sekolah yang bersifat kondusif.
Sekolah seharusnya merupakan tempat orang dipercaya, diperhatikan, dihargai,
dan diperlakukan secara jujur dan adil.
Pengertian-pengertian yang dibawa siswa ketika memulai proses belajar.
Pengertian dan pemahaman yang mereka peroleh dari studi sebelumnya atau dari
lingkungan hidup mereka merupakan konteks belajar yang harus diperhatikan.
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b. Pengalaman
Pengalaman berarti “mengenyam sesuatu dalam batin”. Ini mengandaikan
adanya fakta dan pengertian-pengertian. Ini juga menuntut seseorang menduga
kejadian-kejadian, menganalisis, dan menilai ide-ide. Hanya dengan pemahaman
yang tepat terhadap apa yang dipertimbangkan, orang dapat maju sampai
menghargai arti pengalaman. Pemahaman tidak hanya terbatas pada aspek
intelektual, tetapi mencakup keseluruhan pribadi, budi, perasaan, dan kemauan
masuk ke pengalaman belajar. Dalam pengalaman itu tercakup ranah kognitif dan
afektif sekaligus. Kegiatan belajar yang hanya menekankan pemahaman
intelektual, tanpa disertai dengan perasaan batin, tidak akan mendorong orang
untuk bertindak. Oleh karena itu, istilah pengalaman dipakai untuk mencirikan
setiap kegiatan yang di dalamnya tercakup pemahaman kognitif dan afektif
sekaligus dari materi yang dipelajari (debritto.sch.id/content.php?id=26)
Pengalaman dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Pengalaman kognitif
saja kurang dapat menimbulkan rasa belas kasih secara optimal. Lain halnya
dengan pengalaman langsung karena di dalamnya orang mengalami keterlibatan
secara keseluruhan, yaitu pikiran dan perasaan. Pengalaman langsung dalam
proses belajar mengajar dapat terjadi melalui percobaan, diskusi, penelitian,
proyek pelayanan, dan sebagainya. Sementara itu, pengalaman tidak langsung
dapat terjadi melalui membaca dan mendengarkan. Agar proses belajar menjadi
efektif, perlulah adanya usaha menciptakan pengalaman langsung tersebut. Usaha
itu misalnya dapat ditempuh melalui role playing, pemakaian audio visual, dan
sebagainya.
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Pemahaman konteks itu sangat membantu para guru dalam menciptakan
hubungan yang dicirikan oleh autentisitas dan kebenaran. Kalau suasana saling
mempercayai dan saling menghargai terjadi, siswa akan mengalami bahwa orang
lain merupakan teman sejati dalam proses belajar. Dalam suasana seperti itulah
proses belajar akan berjalan lancar sekaligus berkualitas.
c. Refleksi
Refleksi merupakan suatu kegiatan dengan menyimak kembali secara intensif
terhadap pengalaman belajar, antara lain materi pelajaran, pengalaman, ide-ide,
usul-usul, atau reaksi spontan agar dapat memahami dan menangkap maknanya
secara lebih mendalam (debritto.sch.id/content.php?id=26).
Refleksi mengusahakan siswa menangkap nilai yang dipelajari. Siswa diberi
kebebasan untuk berefleksi. Ada kemungkinan siswa yang telah berefleksi tidak
menunjukkan perubahan ke arah perkembangan. Hal ini bisa terjadi karena siswa
baru dalam taraf perkembangan untuk menjadi lebih dewasa. Akan tetapi, yang
penting guru sudah menanamkan “benih” kehidupan ke dalam diri siswa dan
benih itu pasti akan tumbuh pada saatnya.
d. Aksi
Paradigma Pedagogi Ignasian tidak hanya berhenti pada refleksi, tetapi justru
dari refleksi itu diharapkan siswa terdorong untuk mengambil keputusan atau
komitmen dan kemudian melaksanakannya. Refleksi akan menjadi mentah kalau
hanya menghasilkan pemahaman dan reaksi-reaksi afektif. Refleksi yang bermula
dari pengalaman harus berakhir pada realitas pengalaman yang baru dalam wujud

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29

pengambilan sikap atau tindakan. Perwujudan pengalaman

baru inilah yang

disebut aksi.
Dalam istilah aksi ini terkandung pemahaman, keyakinan, dan keputusan
untuk melakukan komitmen atau melakukan suatu tindakan. Dengan demikian,
tindakan yang dilakukan berangkat dari keprihatinan atau kesadaran akan
pentingnya mengambil tindakan, bukan bertindak sekedar luapan emosi, terhasut
atau ikut-ikutan belaka (debritto.sch.id/content.php?id=26).
Ada dua macam pilihan untuk beraksi. Pertama, pilihan batin, misalnya
setelah berefleksi siswa menyadari bahwa Tuhan selalu berkarya dalam hidupnya.
Untuk itu dalam segala kebehasilan dan kegagalannya, ia akan kembali kepada
Tuhan untuk bersyukur atau memohon kepada-Nya. Kedua, pilihan lahiriah,
misalnya setelah berefleksi siswa menyadari bahwa hasil belajarnya tidak baik
atau gagal karena cara belajarnya yang tidak pas, maka ia akan mengubah cara
belajarnya untuk menghindari kegalalan lagi.
Evaluasi mencakup dua hal, yaitu menilai kemajuan akademis dan menilai
kemajuan pembentukan pribadi siswa secara menyeluruh. Evaluasi secara berkala
mendorong guru dan siswa untuk lebih memperhatikan pertumbuhan intelektual
dan mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu segera ditangani. Akan tetapi,
yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam evaluasi ini perhatian tidak hanya
tercurah pada kemampuan penyerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari
proses pengajaran, tetapi harus mencakup perkembangan secara menyeluruh,
yaitu perhatian kepada sejauh mana siswa berkembang sebagai pribadi yang
mengarah menjadi manusia bagi orang lain.
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Untuk mengetahui perkembangan pribadi, guru dapat melakukannya dengan
mengadakan hubungan dialogal, angket, atau melalui pengamatan terhadap
perilaku para siswa. Dalam evaluasi ini guru perlu memperhatikan umur, bakat,
kemampuan, dan tingkat kedewasaan setiap siswa.
D. Motivasi Belajar
1. Pengertian Motivasi
Motivasi sendiri bukan merupakan suatu kekuatan yang netral, atau kekuatan
yang kebal terhadap pengaruh faktor lai, misalnya: pengalaman masa lampau,
taraf intelegensi, kemampuan fisik, situasi lingkungan, cita-cita hidup dan
sebagainya (Handoko, 1992: 9-10)
Motivasi juga untuk mengubah diri seseorang pada bidang kehidupan apapun.
Dan semuanya hedaknya dilakukan dengan dorongan positif . (Petersen, 1995:22)
Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek
untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan
motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari
kata motif itu, maka Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak (Sardiman,
2007:73), dalam suatu motif umunya terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur
dorongan/kebutuhan dan unsur tujuan. Proses interaksi timbal balik antara kedua
unsur di atas didalam diri manusia, namun dapat dipangaruhi oleh hal – hal di luar
diri manusia, misalnya keadaan Cuaca, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Oleh
karena itu dapat saja terjadi perubahan motivasi dalam waktu yang relative
singkat, jika ternyata motivasi yang pertama mendapat hambatan atau tidak
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mungkin dipenuhi.Berdasarkan pengertian ini dapat juga dikatakan bahwa
motivatif adalah suatu keadaan siap terjadi suatu perbuatan.
Selain itu Motivasi dapat diartikan sebagai daya pendorong yang
mengakibatkan seseorang anggota atau organisasi mau dan rela untuk
mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan
waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab,
dan penunaian kewajiban, dalam rangka mencapai tujuan. (Sondang, 1989:138)
2. Pengertian Belajar
Dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan
timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya
respon utama, dengan sarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru
itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan
sementara oleh suatu hal.
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri
seseorang. Perubahan dalam diri seseorang dapat ditunjukkan dalam berbagai
bentuk seperti berubahnya pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah
lakunya, keterampilan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya
dan lain-lain aspek yang ada pada individu.
Belajar juga dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental/psikis, yang
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan
perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai
sikap. Perubahan itu bersifat relative dan konstan (Winkel 1996:53).
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Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar. Apa
yang sedang terjadi dalam diri seorang yang sedang belajar, tidak dapat diketahui
secara langsung hanya dengan mengamati orang itu. Bahkan hasil belajar orang
itu tidak langsung kelihatan, tanpa orang itu melakukan sesuatu yang
menampakan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Maka,
berdasarkan perilaku yang disaksikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang itu
belajar (Winkel 1996:52)
Teori belajar yang paling tua adalah teori asosiasi, yakni hubungan antar
stimulus dan respons. Hubungan itu bertambah kuat bila sering diulangi dan
respons yang tepat diberi ganjaran lewat pujian atau cara yang lain. (Nasution
1982: 132)
3. Motivasi Belajar
Maka Motivasi belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak
psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin
kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu
demi mencapai suatu tujuan. Motivasi bukan hanya berperan dalam belajar
disekolah, melainkan juda didalam bidang – bidang kehidupan yang lain. Motivasi
berasal dari kata motif yang sudah aktif didalam saat – saat tertentu. (Winkel,
1996:169).
Motivasi memiliki 2 pengertian yaitu motivasi sebagai energi penggerak dan
Motivasi & Kebutuhan. Motivasi sebagai penggerak dapat dimengerti sebagai
yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu tetapi juga sesuatu yang
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mengarahkan aktivitas kepada tujuannya terlebih didalam proses pembelajaran.
Sedang, Motivasi adalah kebutuhan dimengerti bahwa manusia membutuhkan
rangsangan untuk dapat melakukan dan melaksanakan kegiatan yang di ingingkan
/di arahkan tersebut (Elida, 1989:7).
Motivasi juga memiliki 2 tipe motivasi yaitu Motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Motivasi Intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong
dari dalam diri. Individu terdorong untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu
tanpa adanya faktor dari luar, Indvidu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik
akan puas kalau kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam
kegiatan itu.
Proses pembelajaran siswa yang bermotivasi secara intrinsik dapat dilihat dari
kegiatan yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar karena merasa butuh
dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya. Tujuan belajar yang
sebenarnya adalah untuk menguasai apa yang sedang dipelajari bukan karena
ingin mendapat pujian dari guru. Siswa yang memiliki motivasi interinsik
menunjukan keterlibatan dan aktivitas yang tinggi dalam belajar. Siswa seperti ini
baru akan mencapai kepuasan kalau ia dapat memecahkan masalah pelajaran
dengan benar atau mengerjakan tugas dengan baik (Elida, 1989: 11)
Sementara motivasi ekstrinsik adalah bukan merupakan perasaan atau
keinginan yang sebenarnya yang ada di dalam diri siswa untuk belajar. Tujuan
utama indvidu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di
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luar aktivitas belajar itu sendiri atau tujuan itu tidak terlibat di dalam aktivitas
belajar (Elida, 1989:14)
Dijelaskan pula Karakteristik dan Prinsip Motivasi, Ada 5 karakteristik umum
motivasi yaitu (Elida 1989:26-29)
a. Tingkah laku yang bermotivasi adalah yang digerakkan
Pendorongnya mungkin kebutuhan dasar dan mungkin juga kebutuhan yang
dipelajari. Kebutuhan dasar misalnya makan dan minum. Kubutuhan yang
dipelajari misalnya pujian dari guru.Oleh sebab itu jika siswa bertingkah laku
berarti ia sedang memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini tampak bahwa tingak
laku itu penuh arti.
b. Tingkah laku yang bermotivasi memberi arah
Siswa-siswa menyalurkan energinya untuk menyelesaikan tugas-tugas
akademis, mengembangkan hubungan sosial, memperoleh penghargaan dan
persetujuan (penerimaan) dari guru dan meningkatkan perasaan mampu. Apabila
siswa memilih sumber yang dapat menimbulkan motivasi, maka berarti sedang
mencapai tujuan yang diharapkan memuasakan.
c. Motivasi menimbulkan intensitas bertindak
Adanya suatu usaha yang merangsang intelektual siswa maka rangsangan ini
merupakan pendorong untuk timbulnya motivasi yang kuat bagi siswa itu.
Seorang siswa yang hebat dalam bidang akademis atau terkenal dalam bidang
atletik maka ia akan termotivasi untuk membuktikan hal itu semuanya. Hal ini
akan menimbulkan semangat bekerja yang memungkinkan ia berhasil.
d. Motivasi itu adalah seletktif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35

Karena tingkah laku mempunyai arti dan terarah kepada tujuan, maka siswa
memilih tingkah laku yang tepat untuk mencapai tujuan atau memuaskan
kebutuhan. Jadi tidaklah selalu siswa akan memiliki motivasi untuk melakukan
aktivitas tertentu. Siswa tertentu mungkin tidak menyenangi olah raga renang,
tetapi ia menyenangi olahraga senam. Jadi jelas bahwa motivasi itu selektif.
Karena itu siswa hanya bergairah untuk beraktivitas untuk memenuhi
kebutuhannya.
e. Motivasi merupakan kunci untuk pemuasan kebutuhan
Untuk termotivasi secara fisik maupun secara psikis siswa harus merasa
adanya kekurangan pada dirinya. Kalau merasa ada yang kurang pada dirinya,
maka ia termotivasi untuk memenuhi kekurangan itu.
Secara ideal seorang anak harus mempunyai minat untuk sesuatu agar ia
belajar dengan sungguh-sungguh. Minat serupa ini jauh lebih baik daripada
dorongan yang timbul karena tujuan-tujuan yang eksentrik seperti mencapai angka
yang baik, saingan dengan murid lain, dan sebagainya. Namun perlu diselidiki
bagaimana caranya untuk membangkitkan minat serupa itu. (Nasution, 1982:2)
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BAB III
PENELITIAN ATAS PENGARUH SPIRITUALITAS IGNASIAN
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI SMA KOLESE DE
BRITTO
Dalam bab III skripsi ini berisi situasi umum siswa SMA Kolese De Britto,
penelitian tentang pengaruh Spiritualitas Ignasian terhadap Motivasi Belajar
Siswa SMA Kolese De Britto, hasil penelitian.
Pada bab ini penulis memaparkan menjadi 2 pokok bahasan. Pada pokok
bahasan pertama penulis memaparkan tentang situasi umum para siswa SMA
Kolese De Britto. Kemudian pada pokok bahasan kedua penulis membahas
penelitian mengenai pengaruh Spiritualitas Ignasian terhadap Motivasi Belajar
Siswa SMA Kolese De Brito.
Pokok bahasan pertama berisi gambaran umum mengenai situasi para siswa
SMA Kolese De Britto, kemudian, pada pokok bahasan kedua berisi mengenai
persiapan penelitian, laporan dan pembahasan hasil penelitian, pendalaman lebih
lanjut hasil penelitian menurut masing – masing variabel dan kesimpulan
penelitian.
A. Situasi Umum SMA Kolese de Britto Yogyakarta
1. Sejarah
SMA yang lebih dikenal dengan nama De Britto atau “JB” (kependekan dari
Johanes De Britto) ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Bermula dari
suatu kebutuhan mendesak waktu itu. Sesaat setelah pemerintah pendudukan
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Jepang mencabut peraturan yang melarang pihak swasta mendirikan sekolah, para
Bruder CCI bersama suster-suster Carolus Borromeus dan Fransiskanes
mendirikan sebuah sekolah menengah katolik, setingkat SMP. Untuk menampung
lulusan SMP itulah dirasa mendesak adanya sebuah sekolah menengah atas yang
bersendikan asas-asas katolik. Atas persetujuan bersama Yayasan Kanisius di
bawah pemimpin Romo Djojoseputro dengan para romo Jesuit dan para suster
Carolus Borromeus didirikanlah Sekolah Menengah Atas Kanisius, yang dibuka
secara resmi pada tanggal 19 Agustus 1948. Murid angkatan pertama adalah
campuran putra-putri berjumlah 65 orang. Waktu itu tempatnya menumpang di
ruang atas SMP Bruderan Kidul Loji. Tidak lama setelah diresmikan, jabatan
pemimpin sekolah yang semula (untuk sementara) dipegang Romo B. Sumarno,
S.J. diserahkan kepada Romo R. van Thiel, S.J. Karena situasi sosial politik yang
ada, sekolah yang baru berlangsung lima bulan itu akhirnya bersama-sama
sekolah lain ditutup karena clash kedua tentara Belanda pada tanggal 18
Desember 1948.
Setelah keadaan tenang, persiapan untuk mulai mengadakan kegiatan sekolah
segera dilaksanakan. Bagian putri sudah bisa memulai kegiatan sekolah lagi pada
bulan Agustus 1949, sedangkan bagian putra baru dapat dibuka pada bulan
Oktober 1949, mengingat banyak pemuda yang baru pulang dari medan perang.
Ketika sekolah dibuka kembali, bagian putra dan putri mulai dipisahkan. Bagian
putra yang kemudian menempati gedung di Jalan Bintaran Kulon 5 ini diasuh oleh
para romo Jesuit, dan memakai nama SMA Santo Johanes De Britto. Bagian putri
di bawah asuhan para suster Carolus Borromeus, menempati gedung di Jalan
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Sumbing 1 (sekarang Jalan Sabirin). Mereka memakai nama SMA Stella Duce
yang berarti Bintang Penuntun.
Sampai saat itu SMA Johanes De Britto belum mempunyai lambang. Oleh karena
itu, pada tahun 1951 sekolah mengadakan lomba mencipta desain lambang SMA
Johanes De Britto dan yang berhasil menjadi pemenang adalah R. Nawawi
Hadikusumo, siswa SMA Johanes De Britto tahun 1949 – 1951.
Pada tanggal 9 Juni 1953, oleh Pembesar Serikat Jesus di Roma, nama
SMA Santo Johanes De Britto diubah menjadi SMA Kolese De Britto.
Perkembangan senantiasa terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Tidak hanya
pergantian pengurus dan staf pemimpin, tetapi juga perkembangan yang
menyangkut jumlah murid, ruang kelas, pembenahan administrasi, termasuk
perpindahan gedung sekolah. Pilihan lokasi jatuh di daerah Demangan. Peletakan
batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung baru dilakukan oleh Mgr. A.
Soegijapranata, S.J. yang waktu itu menjabat Vikaris Apostolik Semarang. Pada
bulan Mei 1958 SMA Kolese De Britto dipindahkan ke Demangan. Sekolah
menempati kompleks gedung yang luas dan dilengkapi dengan lapangan olah
raga, aula, ruang-ruang laboratorium, dan lain-lain. Lokasi sekolah inilah yang
kemudian lebih dikenal dengan alamat Jalan Laksda Adisucipto 161 Yogyakarta.
Karena

pemerintah

mengeluarkan

peraturan

yang

melarang

orang

berkewarganegaraan asing mengajar di sekolah dasar dan menengah, pada
permulaan tahun ajaran baru, 1 Agustus 1960, Romo P.F.C. Teeuwisse, S.J. yang
masih WNA diganti oleh direktur baru, Romo Th. Koendjono, S.J. Dua tahun
kemudian tepatnya 1 Agustus 1962 kepengurusan SMA Stella Duce yang semula
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masih disatukan dengan SMA Kolese De Britto, resmi diserahkan kepada
Yayasan Tarakanita, sedangkan SMA Kolese De Britto tetap diasuh oleh Yayasan
De Britto yang secara ex officio diketuai oleh romo Jesuit sebagai rektor kolese.
Semenjak awal perkembangannya SMA Kolese De Britto sebagai suatu
kolese, lembaga pendidikan yang dikelola Jesuit senantiasa mengalami
keterbatasan/ kekurangan tenaga Jesuit. Salah satu jasa Romo Schoonhoff, S.J.
sebagai rektor kolese (mulai tahun 1956) adalah kegigihannya mempertahankan
SMA Kolese De Britto ketika hendak ditutup sebagai kolese dan kemudian akan
diserahkan kepada awam. Alasan penyerahan kepada awam adalah karena pada
waktu itu tidak tersedia cukup tenaga Jesuit untuk diserahi tugas di SMA. Salah
satu argumen yang diajukan Romo Schoonhoff, S.J. kepada Pater Jenderal
(pemimpin Jesuit tertinggi) di Roma adalah bahwa dari SMA Kolese De Britto ini
setiap tahun ada beberapa eks alumnusnya yang mendaftar ke seminari. Di
samping itu, ada fakta yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa dari kolese ini
sudah banyak dihasilkan imam baik Jesuit maupun Projo atau tarekat lain. Selain
Romo G. Schoonhoff, S.J. Bapak L. Subiyat juga merupakan tokoh yang sangat
berjasa dalam memperjuangkan kelangsungan SMA Kolese De Britto sebagai
sebuah kolese. Ketika Romo Th. Koendjono, S.J. menjadi direktur / kepala
sekolah (1962-1964) diangkatlah kedisiplinan menjadi tuntutan kerja dan sikap
hidup sehari-hari, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga semua pihak yang terlibat
dalam pendidikan di kolese. Kerja sama dengan awam sedikit demi sedikit
dikembangkan. Kerja sama itu tidak hanya dalam arti berhubungan baik supaya
awam mau bekerja lebih tekun, tetapi semakin menempatkan awam sebagai
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partner yang setara dalam pengelolaan sekolah. Sayangnya Romo Th. Koendjono,
S.J. tidak lama bertugas karena mendapat tugas baru dari Pemimpin Serikat Jesus.
Tahun 1964 Romo Th. Koendjono, S.J. sebagai direktur diganti oleh seorang
awam, yaitu Bapak C. Kasiyo Dibyoputranto. Serikat Jesus semakin menyadari
pentingnya kerja sama yang sederajat dengan awam. Sejak itu hingga sekarang,
jabatan direktur / kepala sekolah selalu dipegang oleh awam. Ciri kolese di mana
ada Jesuit di dalamnya dipertahankan dalam jabatan rektor (yang sekaligus
menjadi ketua yayasan) dan jabatan pamong.
Ketika jabatan rektor dipegang oleh Romo J. Oei Tik Djoen, S.J. pada
tahun 1973, di SMA Kolese De Britto dicanangkan pendidikan bebas. Konsep
pendidikan bebas ini merupakan jawaban terhadap keadaan masyarakat yang
kurang bisa menerima pendapat yang berbeda dari pendapat umum, khususnya
sekitar tahun 1960-1970. Masyarakat lebih mementingkan penampilan luar
daripada motivasi dari dalam. Para pendidik di SMA Kolese De Britto merasa
bahwa para siswa harus berpendapat sendiri. Keberhasilan pendidikan bebas itu
tidak bisa dilepaskan dari peran empat serangkai, yaitu Romo J. Oei Tik Djoen,
S.J., Romo G. Koelman, S.J., Bapak C. Kasiyo Dibyoputranto, dan Bapak L.
Subiyat. Empat serangkai itu pada tahun 1971 diperkuat oleh Bapak Chr.Kristanto
yang diangkat menjadi wakil kepala sekolah dan Bapak G. Sukadi yang banyak
berperan dalam kegiatan siswa.
Pada tahun 1984 kepemimpinan di SMA Kolese De Britto dilaksanakan
secara kolegial antara rektor, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pamong.
Romo rektor merupakan pemimpin dan penangggung jawab karya, sebagai
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instansi banding tertinggi. Kepala sekolah merupakan pemimpin dan penanggung
jawab jalannya sekolah. Romo pamong menjadi penanggung jawab pembinaan
siswa. Akan tetapi, mulai tahun ajaran 1987-1988 dibuat rumusan-rumusan tugas
secara jelas dan dipisahkan secara tegas urusan sekolah dengan urusan
(komunitas) pastoran. Mulai tahun 1993 direksi dikembangkan dengan satu
jabatan baru, yakni wakil kepala sekolah urusan administrasi dan keuangan.
Dengan demikian, mulai saat itu kepala sekolah dibantu oleh tiga wakil kepala
sekolah yang mengurus akademik, administrasi dan keuangan, dan kesiswaan /
pamong.
Tahun 2004-2005 SMA Kolese De Britto mulai menerapkan kurikulum
2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan setahun
kemudian berubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Mulai
tahun itu SMA Kolese De Britto menambah satu kelas X dari enam kelas menjadi
tujuh kelas dan pada tahun 2005-2006 dibuka kembali jurusan bahasa (setelah
sepuluh tahun tidak membuka jurusan Bahasa), melengkapi dua jurusan yang
sudah ada, yaitu IPA dan IPS.Pada awal tahun ajaran 2007-2008, Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktorat Pembinaan
SMA melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, menetapkan SMA Kolese De
Britto

sebagai

Internasional

Rintisan SMA Bertaraf
adalah

satuan

pendidikan

Internasional.
yang

Sekolah

Bertaraf

diselenggarakan

dengan

menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi standar
kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, dana, pengelolaan, dan penilaian; serta diperkaya dengan standar salah
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satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) dan atau negara maju lainnya.
Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan program
RSBI, pada tahun 2013 SMA Kolese De Britto juga tidak lagi menjadi sekolah
RSBI. Bersama dengan perayaan 64 tahun (Tumbuk Ageng) SMA Kolese De
Britto mengadakan bedah lembaga dengan bantuan Bussiness Model Canvas
(BMC) dan membuahkan inspirasi untuk menyusun RIP (Rencana Induk
Pengembangan) sekaligus merancang program pengembangan setelah Master Plan
sekolah berakhir. Sebagai bentuk nyata, pada tahun ajaran 2013-2014, pengurus
yayasan bersama dengan staf direksi menyusun rencana strategis (renstra) lima
tahun ke depan dan pada tahun ajaran ini difokuskan pada peningkatan kesehatan
organisasi yang mencakup revitalisasi budaya kolese, penataan manajemen
sekolah, penataan kurikulum sekolah, penataan keuangan dan pengelolaan sarana
prasarana.
2. Visi dan Misi
a. Visi
Pendidikan swasta katolik yesuit yang unggul dalam mendidik siswa menjadi
pemimpin yang mengabdi yang pancasilais demi kesejahteraan bangsa, Negara,
dan dunia.
b. Misi
1) Menjalankan pendidikan bermutu, utuh, dan authentik berlandaskan Pedagogi
Ignasian
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2) Mendidik siswa menjadi pemimpin pengabdi yang cakap, berhati nurani benar,
berbela rasa, dan berkomitmen, serta konsisten. Interkulturatif, kolaboratif,
inovatif, melalui kegiatan-kegiatan formatif
3) Mengembangkan

komunitas

pendidikan

yang

pancasilais,

kredibel,

melestarikan lingkungan, memanfaatkan teknologi informasi, berwawasan
universal, serta menjadi penggerak peningkatan kualitas sekolah lain dan
masyarakat.
3. Nilai – nilai Sekolah
a. Kolese De Britto menghayati semangat hidup kristiani yang didasarkan oleh
hokum cinta kasih. Cinta kasih sebagai hukum kihidupan selalu ada pada
Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hakikatnya Allah adalah cinta kasih.
Allah menghendaki cinta kasihNya dinyatakan kepada manusia dan ciptaan
lainnya dalam wahyu ilahiNya: “Sabda telah menjadi daging yang hidup dan
tinggal diantara kita”, yaitu anak manusia dialah Yesus Kristus sang Mesias.
Yesus menjadi gambaran dan citra Allah, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi
dan isinya: sabda penyelamat seluruh ciptaan ; dan Roh kudus pelestari
kehidupan, demi cinta kasih Allah dalam nilai kebaikan, belas kasih, dan
kesetiaan yang tampak nyata pada kehendak, sabda, dan tindakanNya, itulah
kebenaran Allah dan cinta kasihNya yang telah menjadi nyata di dalam
peristiwa Yesus, yaitu realitas kehidupan, derita, dan kematiaanNya, serta
kebangkitan dan kehidupanNya yang mulia dan abadi yang menjadi dasar
semangat kehidupan Kristiani
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b. Kolese De Britto meyakini bahwa hukum cinta kasih nampak menjadi nyata
dalam nilai-nilai:
1) Kebaikan pada karya penciptaan
2) Belaskasih pada karya penyelamatan
3) Kesetiaan pada karya pelestarian
c. Kolese De Britto merasakan hadirnya rahmat kehidupan:
1) Berkeadilan dalam saling berbagi, tepo-sliro, beradab, dan bermartabat
2) Damai Sejahtera dalam saling menerima, toleran, beragam, kerjasama, dan
inklusif
3) Sukacita dalam saling berbagi kegembiraan, kebahagiaan, dan perhatian
d. Kolese De Britto menanggapi nilai-nilai dan rahmat kehidupan dengan sikap,
sapaan, dan doa:
1) Memuji atas kebaikan pada karya penciptaan: kreativitas
2) Bersyukur atas belas kasih pada karya penyelamatan: rekonsiliasi
3) Berpengharapan atas kesetiaan pada karya pelestarian: sustainabilitas
4. Profil Siswa
Kolese De Britto berniat untuk menjadikan siswanya sebagai kader pemimpin
pengabdi yang Pancasilais, cakap, berhati nurani benar, dan berbela rasa. Untuk
itu selama pendidikan di Kolese De Britto, para siswa dibentuk untuk menjadi:
a. Manusia unggul di bidang akademik, terbuka dengan pengetahuan dan
pengalaman baru (Competence).
b. Pribadi etis berhati nurani benar (Consience)
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c. Pribadi yang berkomitmen sebagai pejuang keadilan berlandaskan bela rasa
bagi sesame (Compassionate-Commitment)
d. Pribadi yang setia bertindak seturut dengan yang dipikirkan dan dikatakan
(Consistency)
5. Formasi-formasi siswa di SMA Kolese De Britto
a. Formasi Akademik
1) Pelajaran Tambahan
Pelajaran tambahan diberikan kepada siswa yang memperoleh nilai kurang
memenuhi standar pada mata pelajaran tertentu, pelajaran tambahan juga
diberikan kepada siswa yang telah mencapai batas standar, sebagai pengayaan.
Pelajaran tambahan diberikan di luar jam sekolah di bawah koordinasi wakil
kepada sekolah urusan kurikulum serta persetujuan guru pengampu.
2) Penulisan Karya Ilmiah
Setiap siswa SMA Kolese De Britto kelas XI diwajibkan menulis karya ilmiah
secara perorangan. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah:
a) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir ilmiah: mengolah pikiran-pikiran /ideidenya dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan yang berstruktur dan
bersifat iliah.
b) Menumbuhkan budaya membaca buku-buku pengetahuan pada diri siswa.
3) Literasi/Forum Olah Pikir (FOP)
Sesuai dengan arah pembinaan siswa SMA Kolese De Britto yang
menekankan pada budaya literasi, Forum Olah Pikir (FOP) merupakan wahana
bagi siswa untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, memahami, dan
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menginterpretasikan buku bacaan dalam bentuk resensi, yang dipresentasikan di
depan forum siswa. Objek resensi bagi siswa kelas X,dan XII berupa bacaan
umum, sedangkan bagi kelas XI berupa karya ilmiah yang dibuat siswa sendiri.
4) Kelompok Minat
Untuk mewadahi minat siswa dalam bidang-bidang tertentu yang tidak bisa
disalurkan melalui ekstrakurikuler, sekolah memberi kesempatan siswa untuk
berkembang melalui kelompok minat. Kelompok minat diadakan secara khusus
untuk mempersiapkan siswa mengikuti kompetisi dan lomba yang diadakan
institusi atau lembaga lain. Persiapan regular dan teratur penting supaya siswa
sungguh-sungguh siap untuk mengikuti kompetisi atau lomba. Peserta kelompok
minat adalah siswa X, XI, dan XII semester ganjil. Siswa diperbolehkan
mengikuti maksimal 2 bidang kelompok minat, dengan syarat tidak menggangu
proses belajar dan kegiatan ekstralurikuler yang diikuti siswa bersangkutan.
Berikut adalah kelompok minat di SMA Kolese De Britto : Debat (Public
Speaking), Kelompok Ilmiah Remaja, Esai dan Resensi, Biologi, Fisika,
Matematika, Geografi, Kimia, Teknologi Informasi, Astronomi dan kebumian,
Ekonomi dan Akuntansi.
b. Formasi Non-akademik
1) Inisiasi/Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
Langkah awal hidup di suatu tempat menjadi hal yang menentukan. Inisiasi
atau masa pengenalan lingkungan sekolah adalah gerbang perdana para siswa
memasuki dinamika pendidikan di SMA Kolese De Britto. Sejak awal siswa harus
diperkenalkan “JB” itu siapa? Proses inisiasi yang selalu menjadi gerbang untuk
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memahami semangat kedebrittoan haruslah digarap sungguh-sungguh. Dengan
menjalani inisiasi ini, siswa baru diterima secara penuh menjadi bagian dalam
keluarga besar SMA Kolese De Britto. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
a) Mengenalkan nilai-nilai yang ditawarkan dan diperjuangkan SMA Kolese De
Britto kepada siswa baru, Kebenaran: kasih, keadilan, dan perdamaian.
b) Membantu siswa baru agar mampu menghayati nilai-nilai tersebut dalam
menjalani proses pendidikan di SMA Kolese De Britto menjadi pemimpin
untuk melayani

dengan komitmen, hati nurani benar, memiliki komitmen

untuk berbela rasa terhadap sesama, dan konsisten demi Kemuliaan Allah yang
Lebih Besar.
c) Mendorong siswa baru semakin memiliki ketahanan mental dalam berani
mempertahankan sesuatu yang telah menjadi pilihan dan tujuan secara jujur,
mandiri, kreatif, disiplin, dan mau bekerja keras dalam kebebasan.
d) Membangun habitus budaya Kolese De Britto bagi anggota-anggota baru
keluarga Kolese De Britto.
2) De Britto Morning Assembly (Selamat Pagi De Britto)
Formasi sekaligus informasi mingguan ini dilaksanakan detaip hari senin
pukul 07.00-07.20. Selamat pagi De Britto diawali dengan menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya dan penghormatan bendera Merah Putih. Selanjutnya
disampaikan tiga hal pokok oleh kepala sekolah kepada seluruh civitas academica.
Pertama, evaluasi dan apresiasi atas prestasi dan keberhasilan berkegiatan dalam
satu minggu sebelumnya, baik itu prestasi dan keberhasilan siswa, guru,
karyawan, serta evaluasi kehadiran dan keterlambatan siswa dalam KBM pagi
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maupun kegiatan ekstrakurikuler selama satu minggu sebelumnya. Kedua, agenda
dan informasi-informasi kegiatan untuk satu minggu kedepan. Ketiga nilai (value)
yang ingin dihayati/diolah selama satu minggu ke depan. Value inilah yang akan
direfleksikan kembali dalam Examen Consientiae. Setiap akhir pembelajaran di
sekolah. Selamat pagi De Britto diakhiri dangan doa bersama dan menyanyikan
Mars SMA Kolese De Britto.
3) Malam Keakraban
Siswa kelas X SMA Kolese De Britto berasal dari berbagai daerah di seluruh
Indonesia. Perbedaan suku, asal sekolah (SMP), bahasa, budaya, dan latar
belakang keluarga menjadi tanggung jawab SMA Kolese De Britto untuk
menanamkan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah. Selah satu kegiatan yang
dilaksanakan untuk membantuk siswa kelas X SMA Kolese De Britto menajdi
pempimpin yang komunikatif adalah dengan diadakannya kegiatan keakraban
kelas (Week-end kelas). Tujuannya adalah:
a) Siswa mampu mengenal dirinya dan memahami teman sekelasnya
b) Siswa semakin sadar akan peran dan tanggung jawab sebagai pribadi di dalam
komunitas kelasnya.
c) Siswa mampu untuk menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar
sehingga dapat berprestasi secara optimal.
4) Latihan Kepanduan Tingkat Dasar (LKTD)
Latihan kepanduan tingkat dasar adalah kegiatan yang bersifat wajib bagi
seluruh siswa kelas X. Dalam rumusan Visi SMA Kolese De Britto, jelas
dinyatakan bahwa sekolah mendidik siswanya menjadi pemimpin pengabdi yang
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cakap, berhati nurani benar, berbela rasa, berkomitment dan konsisten. Sebagai
sebuah kolese Yesuit, SMA Kolese De Britto setia pada visi misi kolese Yesuit
yang sejak awal bercita-cita membuat perubahan melalui pendidikan kaum muda.
Perubahan bisa terjadi jika orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki
karakter pemimpin. Dalam konteks inilah, Latihan Kepanduan Tingkat Dasar
diberikan kepada siswa-siswa kelas X untuk menemukan butir-butir nilai
kepemimpinan (kepanduan) ke dalam diri siswa sejak awal.
5) Studi Ekskursi
Para siswa SMA Kolese De Britto mendapatkan pendidikan untuk selalu
menghormati dan memuliakan ciptaan Tuhan. Jika siswa kelas XII diajak untuk
mengolah hidup dalam pertemuan dengan Tuhan dalam Retret atau Gladi Rohani,
siswa kelas XI diajak melihat kehidupan melalui pertemuan dengan sesama lewat
live-in sosial dan live-in toleransi, siswa kelas X diajak untuk merefleksikan karya
agung Tuhan Yang Maha Esa dalam ciptaan-ciptaan tangan manusia melalui
permuliaan terhadap benda-benda ciptaan Tuhan yang dapat dikreasikan sehingga
menjadi lebih bermakna/mulia. Tujuan dalam kegiatan ini adalah
a) Memberikan pengalaman belajar dan mengembangkan sikap kreatif, afektif,
apresiatif, dan empati dalam rangka proses bermasyarakat
b) Melatih siswa untuk belajar bersosialisasi, menempatkan diri (empan papan) di
lingkungan masyarakat.
c) Melatih siswa mencari informasi langsung dan mengembangkan kreativitas
dari objek yang ditekuni dan menghasilkan sesuatu produk sebagai bentuk
permulian benda-benda ciptaan Tuhan yang dapat dipamerkan.
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6) Live-in Toleransi
SMA Kolese De Britto sebagai salah satu Kolese Yesuit ingin
berpartisipasi dalam menanggulangi paham radikalisme melalui kegiatan hidup
bersama dengan mereka yang berbeda keyakinan di beberapa pondok pesantren
dan komunitas agama yang ada di sekitar Yogyakarta. Tujuan dari Live-in
Toleransi ini dibagi menjadi tiga, pertama, siswa mampu bergaul secara akrab
tanpa perasaan curiga dan prasangka dengan saudara yang berkeyakinan lain,
setalah hidup beberapa hari bersama mereka, Kedua, siswa menemukan makna
hidup selama perjumpaan dengan komunitas agama yang berkeyakinan lain.
Ketiga, siswa mampu mempraktikan sebagai partner dialog yang baik dengan
mereka yang bekeyakinan lain.
7) Live-in Sosial
Live-in sosial merupakan suatu kegiatan dalam bentuk tinggal dan hidup bersama
dalam masyarakat marjinal untuk beberapa hari agar siswa dapat mengalami dan
belajar memahami situasi masyarakat. Tujuan Live-n sosial adalah:
a) Memberikan sarana kepada siswa untuk mewujudkan nilai man for and with
others dengan hidup bersama dalam masyarakat.
b) Memberikan sarana kepada siswa untuk mengalami hidup bersama dengan
masyarakat, dengan segala tradisi, kebisaan dan tata cara kehidupan
masyarakat setempat dalam keseharian.
c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar peduli kepada sesama
dalam wujud karya, perhatian, dan keterlibatannya dalam aktivitas keseharian
komunitas tempat siswa tinggal.
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8) Orientasi Profesi
Orientasi Profesi SMA Kolese De Britto diadakan untuk memberikan wawasan
pengetahuan tentang beragam bidang pekerjaan dan profesi yang diminati muridmurid kelas XII. Selama kegiatan para murid akan belajar secara langsung dari
para nara sumber tidak hanya hal-hal teknis profesi tertentu, tetapi lebih-lebih
mengenai pergulatan hidup, pertimbangan-pertimbangan, dan alasan-alasan atas
pilihan profesi, dan kontribusi mereka kepada sesama melalui bidang pekerjaan
yang mereka guliti.
9) Serba-serbi Input
Serba-serbi input adalah kegiatan formasi kepribadian yang dilakukan pada
saat akhir semester 1. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi sekaligus
melakukan pembentukan bagi para siswa seputar diri dan masyarakat. Dalam
serba-serbi input ini para siswa diajak untuk mengikuti serangkaian kegiatan.
Yang pertama adalah kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kunjungan
ini bertujuan supaya para siswa sadar akan hokum dengan melihat dan
mendengarkan mereka yang punya pengalaman di dalam Lapas. Yang kedua
adalah informasi seputar atat tertib lalulintas. Yang ketiga adalah pengembangan
kepribadian. Kegiatan yang ketiga ini bisa bermacam-macam sesuai dengan
kebutuhan siswa. Ada kegiatan seputar informasi mengenai etika bermedia,
hokum, seputar kesehatan pribadi, dan lain-lain.
10) Wadah – wadah Lain Pembinaan Siswa
(i) Presidium
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Presidium merupakan organisasi siswa intra sekolah di SMA Kolese De
Britto yang mempunyai model kepemimpinan kolektif. Yang memiliki peranan
untuk mengkoordinir seluruh siswa berkaitan dengan kegiatan siswa di luar
kegiatan belajar mengajar. Selain itu presidium juga menjadi wakil sekolah dalam
hubungannya dengan organisasi sekolah lain.
(ii) Tim Campus Ministry
Dengan berakar pada tradisi Kekatolikan dan Spiritualitas Ignasian, Campus
Ministry Kolese De Britto memfasilitasi para siswa, guru, karyawan, dalam hal
formation iman, memperdalam makna dan tujuan hidup. Berlandaskan nilai dan
semangat Kristiani serta Spiritualitas Ignasian, Campus Ministry Kolese De Britto
merupakan wahan dan sarana kerasulan untuk melayani gereja dan masyarakat
dengan:
 Membina dan melaksanakan kaderisasi diri siswa menjadi pemimpinpemimpin pengabdi yang meneladan Yesus Kristus.
 Membantu setiap anggota komunitas batu Kolese De Britto untuk mengenal,
memahami, menghayati semangat Ignasian.
 Mendampingi siswa untuk aktif dalam pelayanan terhadap Gereja dan
Masyarakat.
 Mengungkapkan iman dalam ibadat, doa bersama, dan pelayanan serta
mendidik siswa berdoa secara pribadi, berefleksi dan melakukan examen
consientiae
(iii) Formasi Rohani

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53

Pembinaan rohani diarahkan agar para siswa semakin dapat memahami dan
menghayati spiritualitas Ignasian dalam hidupnya ditengah masyarakat.
Pembinaan rohani dikoordinasi tim Campus Ministry. Bentuk-bentuk kegiatan
pembinaan rohani antara lain
 Doa harian, Angelus, Ratu Sorga
 Perayaan Ekaristi harian pagi, ekaristi angkatan, dan ekaristi tematis
 Pelayanan Katekumen bagi calon penerima Sakramen Baptis, Komuni
Pertama, dan Penguatan (Krisma)
 Renungan Pra Paskah, Adven, dan bulan Katekese Liturgi
 Hari Rohani bagi siswa Kristiani, dan Non-Kristiani
 Pelayanan Sakramen Tobat
 Buka puasa bersama
 Retret, Gladi Rohani, dan Rekoleksi
(iv) Doa Siang dan Examen Concientiae
B. Penelitian Mengenai Pengaruh Spiritualitas Ignasian terhadap Motivasi
Belajar Siswa SMA Kolese De Britto
1. Metodelogi Penelitian
a. Latar Belakang Penelitian
Seperti yang telah di sampaikan di Bab I di dalam latar belakang yang
telah dirumuskan oleh penulis. Setiap lembaga pendidikan khususnya di lembaga
pendidikan Katolik pasti memiliki nilai-nilai yang dihidupi, begitu juga SMA
Kolese De Britto yang terlahir dari semangat para Yesuit untuk menyelengarakan
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pelayanan pendidikan di Indonesia ini, maka SMA Kolese De Britto ini lahir
dengan membawa semangat Spiritualitas Ignasian di dalam penyelenggaraan
pendidikan mereka.
Sebagai sebuah lembaga pendidikan Jesuit maka SMA Kolese De Britto
me miliki corak yang menggambakan Spiritualitas Jesuit. Maka untuk
menterjemahkan nilai Spiritualitas Ignasian yang menjadi semangat dasar
pendidikan di dalam pendidikan SMA Kolese De Britto siswa di ajak untuk
menggali potensinya sendiri secara akademik maupun non akademik dan di
ajarkan untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan sekolah pun
memberikan berbagai macam kegiatan di luar akademik untuk mengasah mereka
menjadi individu yang memiliki semangat kepemimpinan yang memiliki
pengetahuan, mempunyai suara hati dan mampu untuk berbela rasa yang di
tuangkan di dalam semangat 5C1L yang menjadi sebuah profil siswa di SMA
tersebut. 5C1L merupakan singakatan dari Competence, Consience, Compassion,
Commitment, Consistency dan Leadership. Selain profil siswa yang disebutkan di
atas SMA Kolese De Britto juga memiliki Visi dan Misi yang juga di landasi oleh
semangat Spiritualitas Ignasian.
Di harapkan selama siswa menjalani masa belajarnya di SMA Kolese De
Britto, siswa dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka
dari itu siswa yang bersekolah di SMA Kolese De Britto di ajak untuk
memperkembangkan diri mereka secara maksimal selama menimba ilmu di SMA
Kolese De Britto dengan membawa Spirit Santo Ignasius dari Loyola, siswa di
harapkan unruk dapat belajar menjadi pribadi yang menjadi seorang pemimpin
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yang punya pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki suara hati, belarasa,
komitmen, dan sikap yang konsisten.
b. Tujuan Penelitian
1) Menggali lebih dalam apa itu semangat Spiritualitas Ignasian dan apa itu
motivasi belajar
2) Mengetahui seberapa besar pengaruh Spiritualitas Ignasian di dalam membantu
meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Kolese De Britto
3) Memberikan sumbangan agar Spiritualitas Ignasian ini semakin memberikan
semangat belajar kepada siswa SMA Kolese De Britto di dalam masa studi
mereka disana
c. Tempat, Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Febuari 2019, dan bertempat di
SMA Kolese De Britto, Jalan Laksda Adisujcipto 161 Yogyakarta
d. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang
didukung oleh data kuantitatif dalam bentuk Kuesioner, penelitian Kualitatif
adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis
atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat di amati. Pendekatan ini
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini
tidak dapat mengisolasikan individu atau organisasinya ke dalam variabel atau
hipotesis, tetatpi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan
(Moleong2012:4).
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e. Responden Penelitian
Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan teknik purposive sampling.
Teknik ini adalah teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono 2015:85). Pertimbangan yang akan diambil untuk menentukan sampel
yang akan di pilih adalah Siswa SMA Kolese De Britto yang sudah mengenyam
masa pendidikan di De Britto selama satu tahun atau lebih dan tidak sedang akan
menjalani ujian Nasional. Maka yang akan di pilih sebagai responden dalam
penelitian ini adalah Siswa Kelas XI SMA Kolese De Britto.
Responden dalam penelitian ini adalah para siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto Yogyakarta yang berjumlah 250 siswa. Dalam penelitian ini penulis
akan mengambil responden sebanyak 60 Orang, dengan rincian kelas XI IPA, XI
IPS dan XI Bahasa masing – masing 20 siswa, Pemilihan responden ini penulis
pandang dapat mewakili sekaligus menjadi sumber data karena mereka sudah
mengalami studi di SMA Kolese De Britto dan sudah mendapat pendidikan
Ignasian serta di anggapi sudah mengerti mengenai Spiritualitas Ignasian.
f. Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner (angket) sebagai metode
pengumpulan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk di jawab. Kuesioner juga digunakan bila jumlah
responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa
pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada responden
secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono 2015:142).
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Selain itu Penulis juga melakukan wawancara dan pengamatan yang digunakan
untuk memperkuat data yang sudah didapatkan.
g. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari kuesioner. Data penelitian yang diperoleh diolah penulis
dengan cara dengan menghitung jumlah responden, jumlah jawaban yang dipilih
dibagi jumlah total responden yang diteliti dan di kalikan seratus.
Rumus yang digunakan di dalam penghitungan Kuesioner ini adalah sebagai
berikut:
x100
f

: Frekuensi atau banyaknya responden yang memilih alternative jawaban

N

: Jumlah Responden

100

: Nilai Konstanta

h. Variabel yang diteliti
Variabel merupakan segala sesuatu yang menunjukan variasi baik dalam jenis
maupun tingkatannya terhadap peristiwa yang menjadi sasaran penelitian.
Variabel yang akan diungkapkan di dalam penelitian ini adalah Pengaruh
Spiritualitas Ignasian terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Kolese De Britto.
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Tabel 1 : Kisi kisi
No

Variabel

1

Arti
dan
makna
Spiritualitas Ignasian

2

Motivasi Belajar

Hubungan
Spiritualitas
Ignasian dengan Motivasi
Belajar
siswa
SMA
Kolese De Britto

Aspek yang di
ungkapkan
Pemahaman
Spiritualitas Ignasian
Nilai-nilai
Spiritualitas Ignasian
Pengertian Motivasi
belajar
Keinginan untuk
belajar
Faktor yang
mendukung
keinginan belajar
Hubungan
Spiritualitas Ignasian
dengan Motivasi
Belajar siswa SMA
Kolese De Britto
Usaha yang
dilakukan agar
semangat
spiritualitas ignasian
dapat lebih
meningkatkan
motivasi belajar

No
Item
1-3

jumlah

4-6

3

7-9

3

9-12

3

12-15

3

16-20

5

21

1

3

C. Hasil penelitian dan Pembahasan tentang Pengaruh spiritualitas Ignasian
terhadap Motivasi Belajar siswa SMA Kolese De Britto
1. Hasil penelitian
Pada bulan Febuari 2019 penulis telah melakukan penelitian melalui
kuesioner yang telah disebarkan ke siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. Dalam
penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner
pada 60 responden .
Hasil penelitian yang penulis laporkan meliputi; Pemahaman Spiritualitas
Ignasian, Nilai-nilai Spiritualitas Ignasian, Pengertian Motivasi belajar, Keinginan
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untuk belajar, Faktor yang mendukung keinginan belajar, Usaha yang dilakukan
dalam belajar, Hubungan Spiritualitas Ignasian dengan Motivasi Belajar siswa
SMA Kolese De Britto, dan usah yang dilakukan untuk memaksimalkan pengaruh
spiritualitas di dalam membangun motivasi belajar siswa.
a. Pemahaman Spiritualitas Ignasian
Pada bagian ini memaparkan sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto dapat mengerti dan menjelaskan Spiritualitas Ignasian dari pengetahuan
yang didapat selama menempuh pendidikan di SMA Kolese De Britto. Berikut
table data yang sudah berhasil didapatkan.
No

Pertanyaan

Alternatif jawaban

jumlah

persen

Spiritualitas Ignasian

Sangat Setuju

31

51,67%

adalah pengalaman-

Setuju

29

48,33%

pengalaman Santo

Tidak Setuju

0

0%

Ignasius Loyola dan

Sangat Tidak Setuju

0

0%

Pembedaan Roh,

Sangat Setuju

30

50%

dambaan suci, dan

Setuju

27

45%

pemeriksaan batin

Tidak Setuju

3

5%

soal
1

dirumuskan oleh Santo
Ignasius Loyola di
dalam Latihan Rohani
Santo Ignasius Loyola
2
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adalah beberapa doa

Sangat Tidak Setuju

0

0

Menemukan Tuhan

Sangat Setuju

44

73,33%

dalam segala hal

Setuju

15

25%

(Finding God in All

Tidak Setuju

1

1,67%

Thing ) merupakan

Sangat Tidak Setuju

0

0%

yang di tekankan Santo
Ignasius Loyola dalam
spiritulitasnya.
3

salah satu ciri khas dari
Spiritualitas Ignasian

Dari table ini diketahui sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto
memahami Spiritualitas Ignasian secara umum. Berdasarkan hasil pengolahan
data kuesioner didapat keterangan bahwa pada pernyataan mengenai pengertian
Spiritualitas Ignasian lebih dari separuh total responden yaitu sebanyak 31
(51,67%) responden Sangat Setuju bahwa Spiritualitas Ignasian adalah
pengalaman-pengalaman Santo Ignasius Loyola dan dirumuskan oleh Santo
Ignasius Loyola di dalam Latihan Rohani Santo Ignasius Loyola. Sedangkan
kurang dari separuh total responden yaitu 29 (48,33%) menyatakan setuju.
Selanjutnya pada pernyataan kedua, separuh responden menyatakan sangat
setuju yaitu 30 (50%) bahwa Pembedaan Roh, dambaan suci, dan pemeriksaan
batin adalah beberapa doa yang di tekankan Santo Ignasius Loyola dalam
spiritulitasnya. Sedangkan kurang dari separuh yaitu 27 ( 45%) menyatakan setuju
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dan hanya 3 (5%) responden menyatakan tidak setuju.Masih dalam pokok
pemahaman Spiritualitas Ignasian dari table diatas, lebih dari separuh responden
yaitu 44 (73,33%) menyatakan sangat setuju bahwa Menemukan Tuhan dalam
segala hal (Finding God in All Thing ) merupakan salah satu ciri khas dari
Spiritualitas Ignasian. Sedangkan kurang dari separuh yaitu 15 (25%) menyatakan
setuju dan hanya 1 (1,67%).
b. Nilai-nilai Spiritualitas Ignasian
Pada bagian ini memaparkan sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto dapat mengerti dan menjelaskan nilai-nilai didalam Spiritualitas
Ignasian dari pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di SMA
Kolese De Britto. Berikut table data yang sudah berhasil didapatkan.
No

Pertanyaan

Alternatif jawaban

jumlah

persen

Ad Maiorem Dei

Sangat Setuju

42

70%

Gloriam ( Demi

Setuju

17

28,33%

Kemuliaan Allah yang

Tidak Setuju

1

1,67%

Lebih Besar ) adalah

Sangat Tidak Setuju

0

0%

soal
1

sesuatu nilai utama yang
sangat ditekankan di
dalam Spiritulitas
Ignasian.
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2

Sikap lepas bebas

Sangat Setuju

21

35%

adalah sikap yang

Setuju

34

56,67%

mengajak kita untuk

Tidak Setuju

5

8,33%

menghindari kelekatan

Sangat Tidak Setuju

0

0%

Semangat MAGIS

Sangat Setuju

35

58,33%

adalah semangat yang

Setuju

23

38,33%

mengajak kita untuk

Tidak Setuju

1

1,67%

menjadi pribadi yang

Sangat Tidak Setuju

1

1,67%

yang tidak teratur.

3

“lebih” di dalam semua
hal dan tujuan yang
utama di dalam
semangat ini adalah
Demi Kemuliaan Tuhan
yang lebih besar.

Dari table ini diketahui sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto memahami nilai-nilai dari Spiritualitas Ignasian secara umum. Berdasarkan
hasil pengolahan data kuesioner didapat keterangan bahwa pada pernyataan
mengenai pengertian Spiritualitas Ignasian lebih dari separuh total responden
yaitu sebanyak 40 (70%) responden Sangat Setuju bahwa Ad Maiorem Dei
Gloriam (Demi Kemuliaan Allah yang Lebih Besar) adalah sesuatu nilai utama
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yang sangat ditekankan di dalam Spiritulitas Ignasian.. Sedangkan kurang dari
separuh total responden yaitu 17 (28,33%) menyatakan setuju dan hanya 1
(1,67%) menyatakan tidak setuju.
Selanjutnya pada pernyataan kedua, kurang dari separuh responden
menyatakan sangat setuju yaitu 21 (35%) bahwa sikap lepas bebas adalah sikap
yang mengajak kita untuk menghindari kelekatan yang tidak teratur. Sedangkan
lebih dari separuh yaitu 34 ( 56,67%) menyatakan setuju dan hanya 5 (8,33%)
responden menyatakan tidak setuju.
Masih dalam pokok pemahaman Spiritualitas Ignasian dari table diatas, lebih dari
separuh responden yaitu 35 (58,33%) menyatakan sangat setuju bahwa Semangat
MAGIS adalah semangat yang mengajak kita untuk menjadi pribadi yang “lebih”
di dalam semua hal dan tujuan yang utama di dalam semangat ini adalah Demi
Kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sedangkan kurang dari separuh yaitu 23
(38,33%) menyatakan setuju, 1 (1,67%) responden menyatakan tidak setuju dan 1
(1,67%) menyatakan sangat tidak setuju.
c. Pengertian Motivasi Belajar
Pada bagian ini memaparkan sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto dapat mengerti dan menjelaskan pengertian motivasi belajar dari
pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di SMA Kolese De
Britto. Berikut table data yang sudah berhasil didapatkan.
No
soal

Pertanyaan

Alternatif jawaban

jumlah

persen
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1

2

3

Motivasi adalah suatu

Sangat Setuju

37

61,67%

dorongan untuk

Setuju

22

36,67%

melakukan suatu

Tidak Setuju

1

1,67%

tindakan atau kegiatan.

Sangat Tidak Setuju

0

0%

Memiliki motivasi

Sangat Setuju

30

50%

menambah samangat

Setuju

28

46,67%

saya dalam belajar

Tidak Setuju

1

1,67%

Sangat Tidak Setuju

1

1,67%

Motivasi Belajar adalah

Sangat Setuju

21

35%

keseluruhan daya

Setuju

35

58,33%

penggerak psikis di

Tidak Setuju

3

5%

dalam diri siswa yang

Sangat Tidak Setuju

1

1,67%

menimbulkan kegiatan
belajar, menjamin
kelangsungan kegiatan
belajar dan memberikan
arah pada kegiatan
belajar itu demi
mencapai suatu tujuan.

Dari table ini diketahui sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto memahami pengertian dari motivasi belajar secara umum. Berdasarkan
hasil pengolahan data kuesioner didapat keterangan bahwa pada pernyataan
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mengenai pengertian motivasi belajar lebih dari separuh total responden yaitu
sebanyak 37(61,67%) sangat setuju bahwa Motivasi adalah suatu dorongan untuk
melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Sedangkan kurang dari separuh total
responden yaitu 22 (36,67%) menyatakan setuju,1 (1,67%) menyatakan tidak
setuju.
Selanjutnya pada pernyataan kedua, separuh dari responden menyatakan
sangat setuju yaitu 30 (50%) bahwa memiliki motivasi menambah samangat saya
dalam belajar. Sedangkan kurang dari separuh yaitu 28 (46,67%) menyatakan
setuju, 1(1,67%) responden menyatakan tidak setuju dan 1 (1,67%) responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Masih dalam pokok pengertian motivasi belajar dari table diatas, kurang
dari separuh responden yaitu 21 (35%) menyatakan sangat setuju bahwa Motivasi
Belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang
menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan
memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan.
Sedangkan lebih dari separuh yaitu 35 (58,33%) menyatakan setuju, 1 (1,67%)
responden menyatakan tidak setuju, 3 (5%) responden menyatakan sangat tidak
setuju, dan 1 (1,67%) responden menyatakan sangat tidak setuju.
d. Keinginan Belajar
Pada bagian ini memaparkan sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto dapat mengerti dan menjelaskan keinginan untuk belajar dari
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pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di SMA Kolese De
Britto. Berikut table data yang sudah berhasil didapatkan.
No

Pertanyaan

Alternatif jawaban

jumlah

persen

Saya belajar untuk

Sangat Setuju

30

50%

mendapat sebuah

Setuju

28

46,67%

pengetahuan yang baru

Tidak Setuju

2

3,33%

yang belum saya

Sangat Tidak Setuju

0

0%

Saya belajar sesuai

Sangat Setuju

21

35%

dengan keinginan saya

Setuju

35

58,33%

sendiri dan tanpa

Tidak Setuju

3

5%

paksaan dari orang lain

Sangat Tidak Setuju

1

1,67%

Saya belajar karena

Sangat Setuju

4

6,67%

paksaan dari orang tua

Setuju

7

11,67%

atau guru.

Tidak Setuju

32

53,33%

Sangat Tidak Setuju

17

28,33%

soal
10

ketahui.
2

di sekitarku.
3

Dari table ini diketahui sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto memahami keinginan untuk belajar secara umum. Berdasarkan hasil
pengolahan data kuesioner didapat keterangan bahwa pada pernyataan mengenai
pengertian keinginan belajar separuh dari total responden yaitu sebanyak 30
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(50%) sangat setuju bahwa belajar untuk mendapat sebuah pengetahuan yang baru
yang belum di ketahui. Sedangkan kurang dari separuh total responden yaitu 28
(46,67%) menyatakan setuju,2(3,33%) menyatakan tidak setuju.
Selanjutnya pada pernyataan kedua, kurang dari separuh responden
menyatakan sangat setuju yaitu 21 (35%) bahwa keinginan belajar adalah belajar
sesuai dengan keinginan diri sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain di sekitar.
Sedangkan lebih dari separuh yaitu 35 (48,33%) menyatakan setuju, 3(5%)
responden menyatakan tidak setuju dan 1 (1,67%) responden menyatakan sangat
tidak setuju.
Masih dalam pokok pengertian keinginan belajar dari table diatas,
4(6,67%) menyatakan sangat setuju bahwa kenginan belajar adalah belajar karena
paksaan dari orang tua atau guru Sedangkan 7 (11,67%) menyatakan setuju, lebih
dari separuh 32 (53,33%) menyatakan tidak setuju bahwa kenginan belajar adalah
karena paksaan dari orang tua atau guru responden menyatakan tidak setuju, 3
(5%) responden menyatakan sangat tidak setuju, dan 17 (28,33%) responden
menyatakan sangat tidak setuju.
e. Faktor yang mendukung keinginan belajar
Pada bagian ini memaparkan sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto dapat mengerti dan menjelaskan factor yang mempengaruhi keinginan
untuk belajar dari pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di
SMA Kolese De Britto. Berikut table data yang sudah berhasil didapatkan.
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No

Pertanyaan

Alternatif jawaban

jumlah

persen

Suasana sekolah sangat

Sangat Setuju

12

20%

membantu saya

Setuju

41

68,33%

menemukan motivasi

Tidak Setuju

7

11,67%

saya untuk belajar.

Sangat Tidak Setuju

0

0

Memiliki rasa

Sangat Setuju

23

38,33%

kedekatan dengan guru

Setuju

26

43,33%

membuat saya tambah

Tidak Setuju

11

18,33%

semangat di dalam

Sangat Tidak Setuju

0

0

Sarana sekolah yang

Sangat Setuju

9

15%

memadai membantu

Setuju

48

80%

saya menemukan

Tidak Setuju

3

5%

motivasi belajar.

Sangat Tidak Setuju

0

0%

soal
1

2

belajar di sekolah.
3

Dari table ini diketahui sejauh mana para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto
memahami keinginan untuk belajar secara umum. Berdasarkan hasil pengolahan
data kuesioner didapat keterangan bahwa pada pernyataan mengenai pengertian
keinginan belajar kurang dari separuh total responden yaitu sebanyak 12 (20%)
sangat setuju bahwa Suasana sekolah sangat membantu saya menemukan motivasi
saya untuk belajar.Sedangkan lebih dari separuh total responden yaitu 41
(68,33%) menyatakan setuju,7 (11,67%) menyatakan tidak setuju.
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Selanjutnya pada pernyataan kedua, kurang dari separuh responden menyatakan
sangat setuju yaitu 23 (38,33%) bahwa keinginan belajar adalah belajar sesuai
dengan keinginan diri sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain di sekitar.
Sedangkan 26 (43,33%) responden menyatakan setuju, 11(18,33%) responden
menyatakan tidak setuju.
Masih dalam pokok pengertian keinginan belajar dari table diatas, 9(6,67%)
menyatakan sangat setuju bahwa sarana sekolah yang memadai membantu saya
menemukan motivasi belajar. Sedangkan lebih dari separuh yaitu 48 (80%)
menyatakan setuju, dan 3 (5%) responden menyatakan tidak setuju.
f. Hubungan spiritualitas Ignasian dengan motivasi belajar siswa SMA
Kolese De Britto
Pada bagian ini memaparkan sejauh mana hubungan antara spiritualitas
Ignasian berpengaruh dengan motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto dari pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di SMA
Kolese De Britto. Berikut table data yang sudah berhasil didapatkan.
No Pertanyaan
16

Alternatif Jawaban

Nilai Man for a. Peduli

kepada

sesama

and with Others

sedang

menganjarkan

membutuhkan bantuan

saya untuk

kesusahan

yang

Jumlah

Persen

23

38,33%

12

20%

23

38,33%

atau

b. Tidak Egois dan memikirkan diri
saya sendiri
c. Memberikan diri saya untuk bisa
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bermanfaat untuk orang lain
d. Menolong untuk sesama yang

2

3,33%

2

3,33%

8

13,33%

47

78,33%

3

5%

36

60%

miskin.
Berempati terhadap individu lain
yang membutuhkan.
17

Sebagai

siswa

a. Belajar sebaik mungkin untuk

SMA Kolese De

mendapatkan hasil terbaik dan di

Britto

simpan untuk diri sendiri

saya

menghayati Ad
Maiorem
Gloriam
dengan?

Dei

b. Tidak menyimpan ilmu yang saya
punya untuk diri saya sendiri
c. Menyadari apapun yang saya
pelajari

dan

bertujuan

saya
untuk

lakukan
semakin

memuliakan nama Tuhan
d. Menolong dan melayani sesama
yang membutuhkan.
Belajar

sebaik

mungkin

untuk

mendapat hasil dan membagikan
kepada sesama.
Belajar

sebaik

mungkin

dan

membagikannya kepada sesama.
18

Saya melakukan a. Membantu menyadari kesalahan /
Examen setelah pencapaian yang kurang maksimal di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

71

mengakhiri

hari

itu

dan

memotivasi

untuk

pembelajaran di menjadi lebih baik
sekolah untuk

b. Memberikan gambaran / rencana

5

8,33%

18

30%

dalam

1

1,67%

Menjadi pribadi a.Yang utuh secara Jasmani dan

15

25%

41

68,33%

1

1,67%

3

5%

untuk menyiapkan tugas / kebutuhan
untuk esok hari.
c.

Memberikan

waktu

untuk

merilekskan diri setalah apa yang di
alami selama seharian di sekolah.
d.

menghilangkan

penat

pikiran
19

holistik yang di Rohani
tekankan di De b. Yang tidak hanya pintar secara
Britto,

akademik tetapi juga menjadi pribadi

mengarahkan

yang menyadari segala sesuatunya

saya
pribadi

menjadi diarahkan untuk kemuliaan Tuhan
c. Hanya Pintar tanpa memikirkan
aspek keutuhan
d. Bertanggung jawab bukan hanya
pada hasil tetapi juga pada proses
yang aku alami.
Yang

bisa

mengontrol

keinginan dengan kebutuhan.

antara
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Yang utuh dan seimbang di dalam
diri.

20

Nilai – nilai dari a. Menemukan tujuan saya belajar di
Spiritualitas
Ignasian

19

31,67%

6

10%

30

50%

5

8,33%

SMA Kolese De Britto
di b.

Semakin

bersemangat

untuk

SMA Kolese De belajar di SMA Kolese De Britto
Britto

ini c. Membantu memotivasi diri untuk

membantu saya menjadi pribadi yang semakin baik
untuk

d. Menemukan persaudaraan sehat
di kolese untuk mencapai impian
bersama.
Menemukan dan menentukan tujuan
hidup saya.
Menjadikan saya sebagai manusia
yang seutuhnya.
Menjadi

Pribadi

yang

autentik

dengan keunikan.
Semakin mematangkan kualitas jiwa
saya

untuk

menentukan

setiap

pilihan yang ada dalam kehidupan.
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Berdasarkan tabel diatas mengenai hubungan spiritualitas Ignasian
terhadap motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dan di dalam
table ini akan menjelaskan sejauh mana Spiritualitas Ignasian membantu
memberikan rangsangan/motivasi kepada siswa untuk belajar. Berdasarkan
pertanyaan pertama yaitu mengenai Nilai Man for and with Others menganjarkan
para siswa untuk dari table diatas menunjukan bahwa 23 ( 38,33%) responden
mengatakan bahwa kita harus Peduli kepada sesama yang sedang kesusahan atau
membutuhkan bantuan, dan 23 (38,33%) responden mengatakan bahwa
memberikan dirinya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, sedangkan 12 ( 20%)
mengatakan bahwa tidak Egois dan memikirkan diri saya sendiri , dan 2 (3,33%)
responden menjawab hal lainnya yaitu dengan mengatakan menolong untuk
sesama yang miskin dan berempati terhadap individu lain yang membutuhkan.
Masih di dalam tabel ini pertanyaan kedua mengenai penghayatan siswa
kelas XI SMA Kolese De Britto terhadap nilai Ad Maiorem Dei Gloriam, 47
(78,33%) responden mengatakan bahwa penghayatan nilai AMDG kita lakukan
untuk menyadari apapun yang saya pelajari dan saya lakukan bertujuan untuk
semakin memuliakan nama Tuhan, sedangkan 8 (13,33) mengatakan penghayatan
AMDG dapat kita lakukan dengan tidak menyimpan ilmu yang saya punya untuk
diri saya sendiri, dan 2 (3,33%) menjawab belajar sebaik mungkin untuk
mendapatkan hasil terbaik dan di simpan untuk diri sendiri, sisanya 3 (5%)
responden menjawab dengan mengartikan AMDG dengan bahasanya sendiri yaitu
dengan bertanggung jawab bukan hanya pada hasil tetapi juga pada proses yang
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aku alami. Bisa mengontrol antara keinginan dengan kebutuhan. Utuh dan
seimbang di dalam diri.
Pada pertanyaan ketiga di tabel ini penulis ingin mengungkapkan
mengenai pemahaman dan manfaat examen di SMA Kolese De Britto. 30 (60%)
responden mengatakan bahwa examen berguna untuk membantu menyadari
kesalahan / pencapaian yang kurang maksimal di hari itu dan memotivasi untuk
menjadi lebih baik. Sementara 5 (8,33%) responden mengatakan untuk
memberikan gambaran / rencana untuk menyiapkan tugas / kebutuhan untuk esok
hari, dan 18 (30%) responden mengatakan untuk memberikan waktu untuk
merilekskan diri setalah apa yang di alami selama seharian di sekolah, dan sisanya
1 (1,67%) menjawab dengan hal lain yang mereka bahasakan sendiri yaitu untuk
menghilangkan penat.
Pertanyaan berikutnya atau yang kempat pada tabel ini ingin menunjukan
pemahaman siswa kelas XI SMA Kolese De Britto mengenai pribadi holistik yang
menjadi tujuan sekolah dalam mendidik siswanya. 41 (68,33%) responden
menyatakan bahwa pribadi holistic adalah yang tidak hanya pintar secara
akademik tetapi juga menjadi pribadi yang menyadari segala sesuatunya
diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebanyak 15 ( 25%) responden mengatakan
bahwa pribadi holistic adalah yang utuh secara Jasmani dan Rohani. Lalu hanya 1
(1,67%) responden yang menjawab hanya Pintar tanpa memikirkan aspek
keutuhan. Sementara 3 (5%) responden menjawab lain dengan menggunakan
bahasanya sendiri bahwa pribadi holistic merupakan pribadi yang bertanggung
jawab bukan hanya pada hasil tetapi juga pada proses yang aku alami. Yang bisa
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mengontrol antara keinginan dengan kebutuhan. Yang utuh dan seimbang di
dalam diri.
Pertanyaan terakhir dalam tabel ini ingin menunjukan pengaruh nilai-nilai
Ignasian yang ada di De Britto kepada motivasi mereka belajar di De Britto.
Sebanyak 30 (50%) responden mengatakan bahwa nilai Ignsian di SMA Kolese
De Britto membantu mereka untuk membantu memotivasi diri menjadi pribadi
yang semakin baik. 19 (31,67) responden mengatakan untuk menemukan tujuan
saya belajar di SMA Kolese De Britto. 6 (10%) mengatakan Semakin
bersemangat untuk belajar di SMA Kolese De Britto. Sebanyak 5 (8,33%)
responden menjawab hal lain dengan menggunakan bahasa mereka sendiri mereka
mengatakan nilai Ignasian di De Britto membantu saya untuk menemukan
persaudaraan sehat di kolese untuk mencapai impian bersama. Menemukan dan
menentukan tujuan hidup saya. Menjadikan saya sebagai manusia yang
seutuhnya.Menjadi

Pribadi

yang

autentik

dengan

keunikan.

Semakin

mematangkan kualitas jiwa saya untuk menentukan setiap pilihan yang ada dalam
kehidupan.
g. Usaha yang dilakukan agar semangat spiritualitas ignasian dapat lebih
meningkatkan motivasi belajar
Pada bagian ini memaparkan usaha yang dilakukan agar semangat spiritualitas
ignasian dapat lebih meningkatkan motivasi belajar dari pengetahuan yang didapat
selama menempuh pendidikan di SMA Kolese De Britto. Berikut table data yang
sudah berhasil didapatkan.
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No

Pertanyaan

Alternatif Jawaban

21

Usaha apa yang perlu a.

Jumlah

Persen

17

28,33%

Siswa

11

18,33%

kegiatan

21

35%

11

18,33%

Memberikan

seminar

dilakukan sekolah untuk bagi Semua siswa
membuat siswa semakin Britto
menghidupi

De

mengenai

spiritualitas Spiritualitas Ignasian

Ignasian dan membantu b.

Membiasakan

siswa untuk meningkatkan untuk berefleksi
c.Melaksanakan
rohani

(doa,

Rekoleksi,

dll)

menekankan
Ignasius

Retret,
yang

doa

Loyola

St.
dalam

Latihan Rohani
d. Lebih menggambarkan
bagaimana sejarah Santo
Ignasius.
jujur

saya

tidak

Menghilangkan
aturan

tahu.

aturan

-

yang mengekang/

membatasi siswa.
Memperbanyak kesempatan
bagi murid untuk mendapat
keleluasaan

berekspresi
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lewat pembinaan batin, dan
sosial.
Menerapkan sikap Ignasian
dalam setiap kegiatan entah
di sekolah maupun di luar
sekolah.
Melatih

diri

dari

(Ziarah

dan

pengalaman.
Ziarek
Rekreasi)
Memberikan

edukasi

kepada siswa, menyadarkan
siswa bahwa spiritualitas
Ignasian

penting

bagi

mereka, dan membiarkan
siswa
mengenai

sadar

sendiri
pentingnya

spiritualitas Ignasian.
Penerapan nilai- nilai dalam
kegiatan

secara

tidak

waktu

siswa

langsung.
Memberi

untuk mengeksplor bakat
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dan minat.
Menyadarkan siswa untuk
percaya dan menjadi diri
sendiri.
Eksplor

seluruh

kemampuan para siswa.

Berdasarkan tabel diatas mengenai hubungan spiritualitas Ignasian terhadap
motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dan di dalam table ini akan
menjelaskan harapan siswa kepada sekolah dalam usaha agar semangat
spiritualitas ignasian dapat lebih meningkatkan motivasi belajar. 21 (35%)
responden mengatakan dengan melaksanakan kegiatan rohani (doa, Retret,
Rekoleksi, dll) yang menekankan doa St. Ignasius Loyola dalam Latihan Rohani.
17 (28,33%) mengatakan dengan memberikan seminar bagi Semua siswa De
Britto mengenai Spiritualitas Ignasian. 11 (18,33%) responden mengatakan
dengan membiasakan siswa untuk berefleksi. Sisanya 11 (18,33%) responden
menjawab dengan hal lain yang merupakan usulan lain dari mereka yaitu dengan
Lebih menggambarkan bagaimana sejarah Santo Ignasius. jujur saya tidak tahu.
Menghilangkan aturan - aturan yang mengekang/ membatasi siswa.
Memperbanyak kesempatan bagi murid untuk mendapat keleluasaan
berekspresi lewat pembinaan batin, dan sosial. Menerapkan sikap Ignasian dalam
setiap kegiatan entah di sekolah maupun di luar sekolah. Melatih diri dari
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pengalaman. Ziarek (Ziarah dan Rekreasi). Memberikan edukasi kepada siswa,
menyadarkan siswa bahwa spiritualitas Ignasian penting bagi mereka, dan
membiarkan siswa sadar sendiri mengenai pentingnya spiritualitas Ignasian.
Penerapan nilai- nilai dalam kegiatan secara tidak langsung. Memberi waktu siswa
untuk mengeksplor bakat dan minat. Menyadarkan siswa untuk percaya dan
menjadi diri sendiri. Eksplor seluruh kemampuan para siswa.
2. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini merupakan pembahasan hasil penulis akan menjelaskan hasil
dari penelitian mengenai peranan Spiritualitas Ignasian terhadap motivasi belajar
siswa SMA Kolese De Britto.
a. Pemahaman Spiritualitas Ignasian
Hasil penelitian terhadap pemahaman akan Spiritualitas Igansian menunjukan
bahwa lebih dari separuh dari total responden yaitu 30 (51,67%) menyatakan
sangat setuju bahwa Spiritualitas Ignasian adalah Spiritualitas Ignasian adalah
pengalaman-pengalaman Santo Ignasius Loyola dan dirumuskan oleh Santo
Ignasius Loyola di dalam Latihan Rohani Santo Ignasius Loyola. Hal tersebut
dapat diartikan bahwa sebagian besar para siswa SMA Kolese De Britto
memehami tentang arti dari Spiritualitas Ignasian. Sebanyak 30 (50%) separuh
responden menyatakan sangat setuju bahwa pembedaan roh, dambaan suci, dan
pemeriksaan batin adalah beberapa doa yang sungguh ditekankan Santo Ignasius
Loyola dalam spiritualitasnya, dan dari hasil penelitian ini dapat diartikan
sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami 3 dari 14 doa yang
sungguh ditekankan oleh santo Ignasius Loyola dalam spiritualitasnya. Sebanyak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

80

44 (73,33%) atau lebih dari separuh responden menyatakan sangat setuju bahwa
menemukan Tuhan dalam segala hal (Finding God in All Thing) merupakan salah
satu ciri khas dari Spiritualitas Ignasian. Hal ini menunjukan bahwa responden
cukup mengerti menemukan Tuhan di dalam segala hal adalah sebuah rumusan
khas dari Spiritualitas Ignasian.
Hasil penelitian di atas merupakan pembahasan dari variabel I tentang
pemahaman

Spiritualitas

Ignasian.

Pada

pokok

pembahasan

mengenai

pemahaman Spiritualitas Ignasian menunjukan bahwa sebagian besar para siswa
kelas XI SMA Kolese De Britto memahami arti spiritualitas Ignasian. Para siswa
kelas XI SMA Kolese De Britto mengerti bahwa Spiritualitas Ignasian adalah
adalah pengalaman-pengalaman Santo Ignasius Loyola dan dirumuskan oleh
Santo Ignasius Loyola di dalam Latihan Rohani Santo Ignasius Loyola,
pengalaman pergulatan Santo Ignasius didalam mencari Tuhan melalui
pengalamannya di Manresa. Para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto juga
cukup mengerti bahwa Latihan Rohani merupakan praktek doa yang diajarkan
oleh Santo Ignasius Loyola dan para siswa juga cukup mengerti dengan doa yang
ditekankan santo Ignasius Loyola dengan menyebut 3 dari 14 doa tersebut, yaitu
pembedaan roh, dambaan suci dan pemerikasaan batin. Lalu di dalam pokok
bahasan ini siswa juga mengetahui bahwa menemukan Tuhan dalam segala hal
(Finding God in All Thing) merupakan salah satu ciri khas dari Spiritualitas
Ignasian. Hal tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana sekolah menanamkan
Spiritualitas Ignasian sejak awal mereka masuk di SMA Kolese De Britto, lewat
Inisiasi mereka diperkenalkan kepada Spiritualitas Ignasian, dan lewat Pelajaran
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Pendidikan Nilai yang diberikan kepada mereka dimana di kelas X mereka diajak
untuk mengenal Spiritualitas Ignasian lewat pengalaman Santo Ignasius sendiri,
pengalamannya di Manresa dan berbagai pergumulannya untuk menemukan
Tuhan. Lewat Pendidikan Nilai ini juga siswa diperkenalkan juga dengan
pembedaan roh, examen, dan lain-lain kegiatan-kegiatan yang sangat khas dengan
Spiritualitas Ignasian ditambah dengan formasi lain disekolah maka memang
sangat membuat mereka familiar dengan Spiritualitas Ignasian. Meskipun begitu
masih ada yang menyetakan kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan diatas,
dan dapat diartikan bahwa ada beberapa siswa yang masih belum paham dan
mengerti mengenai Spiritualitas Ignasian.
b. Nilai-nilai Spiritualitas Ignasian
Hasil penelitian terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Spiritualitas Ignasian
menunjukan bahwa lebih dari separuh total responden yaitu 42 (70%) menyatakan
sangat setuju bahwa Ad Maiorem Dei Gloriam ( Demi Kemuliaan Allah yang
Lebih Besar ) adalah nilai dan tujuan utama yang sangat ditekankan di dalam
Spiritulitas Ignasian. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar
memahami tentang tujuan utama didalam spiritualitas Ignasian yaitu demi
kemuliaan Tuhan yang lebih besar (Ad Maiorem Dei Gloriam) yang juga menjadi
semboyan yang khas dari para Yesuit. Sebanyak 34 (56,67%) responden
menyatakan setuju bahwa Sikap lepas bebas adalah sikap yang mengajak kita
untuk menghindari kelekatan yang tidak teratur, dapat diartikan bahwa para siswa
cukup mengerti bahwa sikap lepas bebas adalah salah satu nilai yang ada didalam
spiritualitas Ignasian yang mengajak kita untuk meninggalkan kelekatan yang
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tidak teratur di dalam hidup kita dan memfokuskan tujuan kita kepada tujuan
utama hidup kita yaitu memuliakan Allah. Sebanyak 35 (58,33%) responden
menyatakan sangat setuju bahwa semangat MAGIS adalah semangat yang
mengajak kita untuk menjadi pribadi yang “lebih” di dalam semua hal dan tujuan
yang utama di dalam semangat ini adalah Demi Kemuliaan Tuhan yang lebih
besar. Semangat MAGIS sendiri merupakan salah satu nilai dari Spiritualitas
Ignasian yang mengajak kita untuk selalu ingin “lebih” mengembangkan apa yang
kita punya dengan selalu mengingat tujuan dari semua itu adalah untuk kemuliaan
Tuhan.
Hasil penelitian diatas masih merupakan pembahasan dari variabel I yaitu
tentang Spiritualitas Ignasian. Pada pokok pembahasan mengenai nilai-nilai
Spiritualitas Ignasian menunjukan bahwa sebagian besar para siswa kelas XI
SMA Kolese De Britto cukup mengerti dengan baik nilai-nilai yang ada di dalam
Spiritualitas Ignasian. Para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto memahami
bahwa nilai utama dan tujuan spiritualitas Ignasian ini adalah demi kemuliaan
Tuhan yang lebih besar (Ad Maiorem Dei Gloriam) para siswa sangat mengerti
akan hal ini karena hal ini sangat dekat dengan mereka dan selalu ditekankan di
dalam pendidikan mereka di SMA Kolese De Britto dan bahkan di dalam ruang
kelas SMA Kolese De Britto di tempelkan sebuah pajangan yang bertulisakan Ad
Maiorem Dei Gloriam ini. Maka tidak heran bahwa siswa SMA Kolese De Britto
sangat memahami makna yang dalam dari kata Ad Maiorem Dei Gloriam
Tersebut. Sebagian besar para siswa SMA Kolese De Britto juga sangat
memahami mengenai nilai sikap lepas bebas yang ada di dalam spiritualitas yang
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menekankan bahwa seseograng harus lepas dari kelekatan bebas dalam dirinya
agar bisa mendaptkan sikap lepas bebas tersebut, terlebih sikap lepas bebas ini
juga menjadi sebuah nilai khas yang sangat ditekankan di SMA Kolese De Britto
yang dirumuskan dengan “Bebas Bertanggungjawab” yang berarti siswa SMA
kolese De Britto diajak untuk berfikir dan bertindak secara bebas dan harus siap
dengan konsekuensi apa yang ia pilih. Terlebih jika kita melihat sejarah sekolah
ini berdiri terasa nilai ini menjadi nilai yang melandasi “kebebasan” di De Britto,
nilai yang sangat dalam dan terasa berat, tetapi dapat diterjemahkan sekolah
menjadi sesuatu hal yang sangat simple tetapi tidak menghilangakan makna
terdalam dari kata tersebut. Sebagian besar siswa juga memahami nilai MAGIS
yang menekankan semangat “lebih” yang diartikan sebagai sikap selalu ingin
menjadi lebih baik dan sikap total di dalam melakukan sebuah pekerjaan dan
selalu mengarahkan hal tersebut kepada tujuan utama yaitu kemuliaan Tuhan.
Makna MAGIS bukan berarti rangking 1 dan juara kelas tetapi bagaimana siswa
dapat menunjukan kemampuannya yang terbaik, yang sudah maksimal menurut
kemampuan mereka dan berani melakukan evaluasi untuk menacapai hasil yang
lebih tinggi lagi. Dalam hal ini sebagian besar siswa sudah sangat mengerti
mengenai nilai-nilai spiritualitas ignasian, tetepi masih ada beberapa siswa yang
masih kurang mengerti nilai – nilai Spiritualitas Ignasian.
c. Pengertian Motivasi Belajar
Hasil penelitian terhadap arti motivasi belajar menunjukan bahwa lebih dari
separuh total responden yaitu 37 (61,67%) menyatakan sangat setuju bahwa
motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan.
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Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto mengerti bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri
untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan sehingga bukan lahir dari paksaan
dari pihak lain. Sebanyak 30 (50%) separuh dari total responden menyatakan
sangat setuju bahwa memiliki motivasi menambah samangat saya dalam belajar
sehingga termotivasi merupakan hal yang sangat penting di dalam belajar Karen
jika kita tidak termotivasi maka akan sulit untuk dapat belajar. Lalu sebanyak 35 (
58,33%) responden menyatakan setuju bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan
daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,
menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan
belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa
siswa SMA Kolese De Britto mengerti bahwa motivasi belajar adalah sebuah
rangsangan psikis yang membuat siswa memiliki semangat untuk belajar dan
dapat memberikan arah atas tujuan yang akan mereka capai.
Hasil penelitian di atas merupakan pembahasan dari variabel 2 mengenai motivasi
belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. Berdasarkan hasil yang diperoleh,
dapat dikatakan bahwa siswa kelas XI SMA Kolese De Britto mengerti mengenai
konsep motivasi belajar secara umum. Bahwa motivasi belajar merupakan sebuah
rangsangan dari dalam diri, bukan dari paksaan orang-orang disekeliling, lebih
kepada keinginan diri mencapai tujuan tertentu sehingga sangat termotivasi untuk
mencapai hal tersebut. Meskipun begitu masih ada responden yang tidak setuju
akan arti dari motivasi belajar secara umum. Dapat dikatakan bahwa bahwa siswa
tersebut belum mengerti apa arti dari motivasi belajar.
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d. Keinginan Belajar
Hasil penelitian terhadap keinginan belajar menunjukan bahwa separuh dari
total responden yaitu 30 (50%) menyatakan sangat setuju bahwa belajar adalah
untuk mendapat sebuah pengetahuan yang baru yang belum diketahui. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa siswa kelas XI SMA Kolese De Britto cukup
memahami bahwa belajar bertujuan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru
yang belum didapat lewat apa yang mereka alami. Sebanyak 35 (58,33%)
responden menyatakan setuju bahwa belajar sesuai dengan keinginan sendiri dan
tanpa paksaan dari orang lain di sekitar. Hal ini menunjukan bahwa siswa
mengerti bahwa keinginan untuk belajar itu harus keluar dari keinginan diri
sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain yang mengakibatkan siswa belajar
dengan rasa terkekang karena bukan dari hasil keinginannya sendiri. Sebanyak 32
( 53,33%) responden menyatakan tidak setuju bahwa mereka belajar karena
paksaan dari orang tua atau guru. Hal ini menunjukan siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto mengerti bahwa keinginan belajar akan timbul bukan dari paksaan orang
lain tetapi timbul lewat keinginannya sendiri untuk belajar sehingga tidak merasa
terkekang dan tidak bebas dalam belajar karena adanya paksaan dari pihak lain.
Pihak lain harus dilihat sebagai unsur pendukung dari luar bukan sebagai alas an
utama sehingga, peran orang lain adalah untuk membuat siswa menemukan
keinginannya untuk belajar lewat motivasi, hadiah,dll.
Hasil dari penelitian di atas merupakan pembahasan dari variabel 2 tentang
keinginan belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. Berdasarkan hasil yang
diperoleh siswa kelas XI SMA Kolese De Britto sudah memahami mengenai
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keinginan belajar, keinginan belajar itu harus tumbuh dari diri sendiri tanpa ada
unsur paksaan di dalamnya dan pihak diluar diri siswa harus diartikan sebagai
peran eksternal yang memberikan dukungan agar terciptanya keinginan belajar
tersebut. Meskipun begitu sebagian kecil responden masih kurang setuju akan arti
dari keinginan belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa tersebut
belum terlalu mengerti mengenai arti keinginan belajar.
e. Faktor pendukung Keinginan Belajar
Hasil penelitian terhadap faktor pendukung keinginan belajar menunjukan
bahwa 41 (68,33%) responden menyatakan bahwa suasana sekolah sangat
membantu saya menemukan motivasi untuk belajar. Hal ini menunjukan suasana
sekolah cukup menjadi factor yang mendukung siswa untuk menemukan
keinginan untuk belajar, suasana kegiatan belajar, lingkungan yang nyaman,
kebiasaan sekolah yang membantu membentuk karakter. Sebanyak 26 (43,33%)
siswa kelas XI SMA Kolese De Britto menyatakan bahwa memiliki rasa
kedekatan dengan guru membuat siswa tambah semangat di dalam belajar di
sekolah. Hal ini menunjukan bahwa kedekatan guru dan siswa memberikan
dampak positif bagi siswa untuk menemukan keinginan belajarnya terlebih
dengan Cura Personalis di dalam pendidikan Yesuit membuat guru harus memiliki
kedekatan secara personal dengan siswa nya sehingga guru dapat memahami
siswanya satu persatu secara personal dan membuat siswa juga mendapatkan
perhatian khusus dari guru dan memberikan motivasi untuk dapat belajar.
Sebanyak 48 (80%) responden menyatakan setuju bahwa sarana sekolah yang
memadai membantu saya menemukan keinginan belajar. Hal tersebut dapat
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diartikan bahwa kelengkapan sarana membuat siswa semakin semangat di dalam
belajar dan akan timbul keinginan untuk belajar karena kelengapan sarana di
sekolah membuat siswa dapat mengeksplor secara lebih mengenai keingin
tahuannya dan memaksimalkan dirinya untuk belajar.
Hasil penelitian di atas merupakan pembahasan dari variabel 2 tentang faktor
pendukung keinginan untuk belajar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
dikatakan bahwa siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dapat merasakan faktor –
faktor pendukung keinginan untuk belajara di sekolahnya. Meskipun begitu masih
ada responden yang kurang setuju akan faktor-faktor yang disebutkan diatas.
Dapat dikatakan bahwa siswa tersebut belum merasakan bahwa faktor-faktor
tersebut memberikan dampak positif bagi keinginan belajarnya.
f. Hubungan Spiritualitas Ignasian dengan Motivasi Belajar siswa SMA
Kolese De Britto.
Hasil penelitian di atas mengungkapkan pemahaman siswa kepada nilai Man For
and With Others. 23 ( 38,33%) responden mengatakan bahwa kita harus Peduli
kepada sesama yang sedang kesusahan atau membutuhkan bantuan, dan 23
(38,33%) responden mengatakan bahwa memberikan dirinya untuk bisa
bermanfaat untuk orang lain, sedangkan 12 (20%) mengatakan bahwa tidak Egois
dan memikirkan diri saya sendiri, dan 2 (3,33%) responden menjawab hal lainnya
yaitu dengan mengatakan menolong untuk sesama yang miskin dan berempati
terhadap individu lain yang membutuhkan. Hasil ini mengungkapkan bahwa siswa
SMA Kolese De Britto sudah sangat paham mengenai arti dan pemahaman
mengenai nilai Man For and With Others mereka sudah sangat paham konsep
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dasar dari nilai tersebut adalah berbagi kepada teman dan terutama dengan yang
sedang kesusahan atau kekurangan dan di De Britto mereka sangat di asah
mengenai nilai ini dengan berbagai kegiatan seperti Live-In sosial dan bakti
sosial.
Begitu juga dengan dengan nilai dan semboyan AMDG (Ad Maiorem Dei
Gloriam) dari hasil penelitian ini dapat dilihat 47 (78,33%) responden mengatakan
bahwa penghayatan nilai AMDG kita lakukan untuk menyadari apapun yang saya
pelajari dan saya lakukan bertujuan untuk semakin memuliakan nama Tuhan,
sedangkan 8 (13,33) mengatakan penghayatan AMDG dapat kita lakukan dengan
tidak menyimpan ilmu yang saya punya untuk diri saya sendiri, dan 2 (3,33%)
menjawab belajar sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dan di simpan
untuk diri sendiri, sisanya 3 (5%) responden menjawab dengan mengartikan
AMDG dengan bahasanya sendiri yaitu dengan bertanggung jawab bukan hanya
pada hasil tetapi juga pada proses yang aku alami. Bisa mengontrol antara
keinginan dengan kebutuhan. Utuh dan seimbang di dalam diri. Hasil ini
menunjukan bahwa siswa kelas XI SMA Kolese De Britto memahami nilai
tersebut yaitu semua demi kemuliaan Allah yang lebih besar dan sebagai pelajar
siswa dapat mengartikan nilai ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk
belajar, dan dengan apa yang kita miliki tersebut kita bisa membaginya dengan
orang lain untuk tujuan utama demi kemuliaan Allah. Tetapi masih 2 responden
menjawab untuk kepentingan diri sendiri, artinya kedua responden ini belum
memahami dan menghayati nilai ini.
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Pada pernyatan ketiga ingin mengungkapkan pentingnya kegiatan examen
yang dilakukan oleh siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. 30 (60%) responden
mengatakan bahwa examen berguna untuk membantu menyadari kesalahan /
pencapaian yang kurang maksimal di hari itu dan memotivasi untuk menjadi lebih
baik. Sementara 5 (8,33%) responden mengatakan untuk memberikan gambaran /
rencana untuk menyiapkan tugas / kebutuhan untuk esok hari, dan 18 (30%)
responden mengatakan untuk memberikan waktu untuk merilekskan diri setalah
apa yang di alami selama seharian di sekolah, dan sisanya 1 (1,67%) menjawab
dengan hal lain yang mereka bahasakan sendiri yaitu untuk menghilangkan penat.
Hasil penelitian ini mengungakapkan siswa kelas SMA Kolese De Britto sangat
menyadari pentingnya Examen di sekolah sebagai wadah untuk mengingat
kembali apa yang sudah dilakukan di sekolah pada hari itu tentang keberhasilan
dan kegagalan, hasil-hasil pelajaran yang di dapat dan juga untuk membantu
memberikan waktu kepada siswa untuk merilekskan diri setelah menyeleseikan
seluruh kegiatannya di sekolah. Examen memberikan pemahaman siswa
pentingnya berefleksi untuk melihat kembali di dalam dirinya mengenai apa aja
yang sudah mereka kerjakan dan memberikan mereka kesempatan untuk
mengevaluasi diri mereka dan menjadi lebih baik di hari esok. Examen ini
dilakukan saat seluruh pelajaran hari itu sudah selesai mengambil waktu 15 menit
untuk bersama-sama di dalam keheningan dan diiringi oleh lagu instrumental
sehingga siswa dapat memusatkan refleksi ini kedalam dirinya sehingga di dapat
benar-benar mengolah apa saja yang telah ia kerjakan di hari itu dan dapat
merefleksikannya. Lewat Examen siswa diharap oleh sekolah dapat mengolah diri
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secara individu dan lewat Examen ini siswa untuk mengevaluasi dirinya dan
pencapaiannya sehingga siswa dapat memperbaiki dirinya dan pencapaiannya
kedapan menuju yang lebih baik.
Selanjutnya penulis ingin mengetahui sejauh mana para siswa mengerti
dan memahami mengenai arti menjadi pribadi yang holistik. 41 (68,33%)
responden menyatakan bahwa pribadi holistic adalah yang tidak hanya pintar
secara akademik tetapi juga menjadi pribadi yang menyadari segala sesuatunya
diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebanyak 15 ( 25%) responden mengatakan
bahwa pribadi holistic adalah yang utuh secara Jasmani dan Rohani. Lalu hanya 1
(1,67%) responden yang menjawab hanya Pintar tanpa memikirkan aspek
keutuhan. Sementara 3 (5%) responden menjawab lain dengan menggunakan
bahasanya sendiri bahwa pribadi holistic merupakan pribadi yang bertanggung
jawab bukan hanya pada hasil tetapi juga pada proses yang aku alami. Yang bisa
mengontrol antara keinginan dengan kebutuhan. Yang utuh dan seimbang di
dalam diri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa siswa kelas XI SMA Kolese
De Britto memahami dan menghayati menjadi pribadi yang holitik yaitu bukan
hanya pintar secara akademik tetapi pribadi yang utuh yang tetap memperhatikan
aspek rohani dan mengerti bahwa kepintaran yang kita miliki bertujuan untuk
semakin memuliakan nama Allah dan hal ini sudah dijelaskan SMA Kolese De
Britto dengan profil siswanya yang menekankan nilai 5C dan 1L ( Comptence,
Consience, Compassion, Commitment, Consistency and Leadership ). Selain itu
pendidikan De Britto memang tidak hanya berorientasi hanya dalam bidang
akademik saja namun, kegiatan pengembangan diri di SMA Kolese De Britto juga
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sangat ditonjolkan dalam rangka memperkembangkan pribadi siswa yang unggul
dalam bidang pengetahuan, tetapi juga dapat memiliki rasa bela rasa dan hati
nurani untuk berani membantu dan membela orang-orang yang tersingkir dan
kurang beruntung sehingga siswa bisa tumbuh menjadi pribadi yang holistik/utuh.
Dalam pembahasan ini penulis ingin melihat pengaruh nilai-nilai
spiritualitas Ignasian kepada siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. 30 (50%)
responden mengatakan bahwa nilai Ignsian di SMA Kolese De Britto membantu
mereka untuk membantu memotivasi diri menjadi pribadi yang semakin baik. 19
(31,67%) responden mengatakan untuk menemukan tujuan saya belajar di SMA
Kolese De Britto. 6 (10%) mengatakan Semakin bersemangat untuk belajar di
SMA Kolese De Britto. Sebanyak 5 (8,33%) responden menjawab hal lain dengan
menggunakan bahasa mereka sendiri mereka mengatakan nilai Ignasian di De
Britto membantu saya untuk menemukan persaudaraan sehat di kolese untuk
mencapai impian bersama.Menemukan dan menentukan tujuan hidup saya.
Menjadikan saya sebagai manusia yang seutuhnya.Menjadi Pribadi yang autentik
dengan keunikan. Semakin mematangkan kualitas jiwa saya untuk menentukan
setiap pilihan yang ada dalam kehidupan. Hasil ini menunjukan Spiritualitas
Ignasian memiliki pengaruh kepada siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dalam
memberikan tujuan mereka bersekolah di SMA Kolese De Britto, membangkitan
motivasi mereka menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang autentik.
Terlebih sekolah telah memberikan berbagai sarana bagi siswa untuk
memperkembangkan dirinya di dalam kerangka pendidikan Ignasian yang
diberikan disekolah, Seperti lewat mata pelajaran Pendidikan Nilai yang
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merupakan mata pelajaran pengembangan kepribadian yang masuk kedalam mata
pelajaran muatan lokal dengan memperkenalkan Spiritualitas Ignasian dan
bagaimana dapat mengimplementasikan Spiritualitas Ignasian ini, lewat berbagai
kegiatan seperti live-in sosial, studi ekskursi, dan masih banyak lagi.
g. Usaha yang dilakukan agar semangat spiritualitas ignasian .dapat lebih
meningkatkan motivasi belajar.
Hasil penelitian di atas menujukan usulan kegiatan siswa kepada sekolah
dalam upaya agar Spiritualitas Ignasian dapat lebih meningkatkan motivasi belajar
kepada siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. 21 (35%) responden mengatakan
dengan melaksanakan kegiatan rohani (doa, Retret, Rekoleksi, dll) yang
menekankan doa St. Ignasius Loyola dalam Latihan Rohani. 17 (28,33%)
mengatakan dengan memberikan seminar bagi Semua siswa kelas XI De Britto
mengenai Spiritualitas Ignasian. 11 (18,33%) responden mengatakan dengan
membiasakan siswa untuk berefleksi. Sisanya 11 (18,33%) responden menjawab
dengan hal lain yang merupakan usulan lain dari mereka yaitu dengan Lebih
menggambarkan bagaimana sejarah Santo Ignasius. jujur saya tidak tahu.
Menghilangkan

aturan

-

aturan

yang

mengekang/

membatasi

siswa.

Memperbanyak kesempatan bagi murid untuk mendapat keleluasaan berekspresi
lewat pembinaan batin, dan sosial. Menerapkan sikap Ignasian dalam setiap
kegiatan entah di sekolah maupun di luar sekolah. Melatih diri dari pengalaman.
Ziarek (Ziarah dan Rekreasi). Memberikan edukasi kepada siswa, menyadarkan
siswa bahwa spiritualitas Ignasian penting bagi mereka, dan membiarkan siswa
sadar sendiri mengenai pentingnya spiritualitas Ignasian. Penerapan nilai- nilai
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dalam kegiatan secara tidak langsung. Memberi waktu siswa untuk mengeksplor
bakat dan minat. Menyadarkan siswa untuk percaya dan menjadi diri sendiri.
Eksplor seluruh kemampuan para siswa. Hasil ini menunjukan mayoritas
responden/siswa kelas XI SMA Kolese De Britto menginginkan sebuah kegiatan
rohani yang lebih berlandaskan Spiritualitas Ignasian seperti Retret, Rekoleksi,
Ibadat, dll.
3. Kesimpulan Penelitian
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat
diketahui gambaran sacara umum menganai pehamanan siswa kelas XI SMA
Kolese De Britto terhadap Spiritualitas Ignasian dan pemahaman mengenai
motivasi belajar, dan juga di dalam penelitian ini juga dapat diketahui mengenai
pengaruh Spiritualitas Ignasian terhadap motivasi belajar para siswa kelas XI
SMA Kolese De Britto.
Para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto pada umumnya sudah memahami
apa itu Spiritualitas Ignasian, terlebih Spiritualitas Ignasian sangat ditekankan
oleh SMA Kolese De Britto lewat kegiatan yang bersifat pengembangan
akademik maupun pengembangan non akademik (kepribadian) terlebih lewat
mata pelajaran pendidikan nilai yang sudah diberikan oleh SMA Kolese De Britto
sejak kelas X, sehingga memang dari awal mereka masuk ke sekolah ini mereka
sudah diperkenalkan oleh nilai-nilai yang berasal dari Spiritualitas Ignasian,
Seperti Ad Maiorem Dei Gloriam, Magis, Finding God In All Thing, dan lain
sebagainya selain itu juga mereka sudah diperkenalkan mengenai asas dan dasar
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di dalam Spiritualitas Ignasian yaitu Tugas utama manusia hidup adalah untuk
memuliakan Allah.
Mengenai motivasi belajar para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto pada
umumnya juga sudah memahami mengenai apa itu motivasi belajar, bahwa
motivasi belajar adalah sebuah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan
belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu
tujuan. Sehingga motivasi belajar itu dating dari siswa sendiri dan bukan sebuah
hasil paksaan dari seseorang, tetapi orang lain juga dapat menjadi sebuah alasan
untuk siswa tergerak di dalam dirinya, terlebih kedekatan dengan guru juga dapat
memberikan dampak kepada siswa untuk semakin terpacu/termotivasi untuk
belajar selain itu sarana dan pra sarana sekolah, keadaan lingkungan sekolah juga
memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar.
Mengenai pengaruh Spiritualitas Ignasian terhadap motivasi belajar siswa
kelas XI SMA Kolese De Britto, dapat disimpulkan bahwa, Spiritualitas Ignasian
dan nilai-nilainya memberikan arah kepada siswa SMA Kolese De Britto untuk
menjadi pribadi yang lebih baik. Terlebih di dalam pengembangan kepribadian
siswa mengenai kepedulian siswa terhadap sesama, melakukan refleksi setelah
melakukan sesuatu hal. Tetapi dalam motivasi belajar Spiritualitas belum secara
spesifik menjadi faktor yang memotivasi para siswa kelas 11. Terlihat dalam hasil
penelitian di atas siswa menganggap Spiritualitas Ignasian membantu mereka
untuk dalam kaitannya pengembangan diri, seperti sikap, kepribadian, dan lainlain, dan belum spesifik mempengaruhi motivasi siswa di dalam kegiatan belajar.
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BAB IV
USULAN PROGRAM REKOLEKSI SPIRITUALITAS IGNASIAN
DALAM KAITANYA SEBAGAI FORMASI ROHANI SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SMA KOLESE DE
BRITTO
Pada bab III penulis telah memaparkan hasil penelitian mengenai peranan
Spiritualitas Ignasian terhadap motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa
pemahaman dan penghayatan siswa kelas XI SMA Kolese De Britto mengenai
Spiritualitas Ignasian sudah baik. Kedua, siswa kelas XI SMA Kolese De Britto di
ajak untuk semakin memotivasi diri mereka di dalam belajar, dan ketiga siswa
kelas XI SMA Kolese De Britto merasa bahwa Spiritualitas Ignasian dapat
membantu mereka untuk menemukan motivasi mereka di dalam belajar.
Pada bab IV ini penulis memaparkan upaya dalam wujud usulan program
yang diharapkan dapat semakin meningkatkan motivasi belajar para siswa kelas
XI SMA Kolese De Britto dengan dorongan dari spiritualitas Ignasian
berdasarkan kajian pustaka pada bab II dan hasil penelitian bab III. Pada bab IV
ini juga penulis memberikan usulan program yaitu program rekoleksi dalam
kegiatan pendidikan nilai bagi para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto agar
dapat meningkatkan motivasi belajar pada diri mereka. Penulis akan membagi bab
IV ini dalam dua bagian pertama, latar belakang kegiatan rekoleksi dalam
pendidikan nilai para siswa SMA Kolese De Britto. Kedua, program Rekoleksi
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untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto
Yogyakarta.
A. Latar Belakang Kegiatan Rekoleksi Spiritualitas Ignasian dalam Formasi
Rohani Para Siswa SMA Kolese De Britto Yogyakarta.
Kegiatan rekoleksi nilai Ignasian yang diadakan untuk para siswa kelas XI
SMA Kolese De Britto mungkin jarang dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan
rekoleksi nilai Ignasian ini penulis usulkan bagi siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto dan masuk didalam formasi rohani. Tujuan umum diadakannya Rekoleksi
Nilai Ignasian ini adalah untuk semakin memahami dan menghayati Spiritualitas
Ignasian dan juga mengupayakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa
kelas XI SMA Kolese De Britto. Rekoleksi ini dapat digunakan sebagai katekese
kepada siswa kelas XI SMA Kolese De Britto, karena sebagai sebuah lembaga
Katolik salah satu tugas dari sekolah adalah untuk memperkembangkan iman.
Selain itu kegiatan ini adalah proses bagi siswa dalam memeperkembangan
imannya, terlebih di dalam situasi sekarang, agar para siswa tidak terjebak di
dalam sikap inividualisme dan komunalisme, dan lewat kegiatan ini diharapkan
kedewasaan iman siswa akan tampak dalam keterlibatannya di dalam gereja dan
masyarakat untuk mewujudkan kerajaan Allah ditengah dunia (Rukiyanto,
2012:77)
Penulis mempunyai program yaitu kegiatan rekoleski Spiritualita Ignasian,
maksudnya adalah kegiatan untuk menemukan nilai – nilai yang ada di dalam
spiritualitas Ignasian yang bersumber pada doa serta meditasi Santo Ignasius
Loyola dalam spiritualitasnya untuk lebih meneguhkan iman kita dan memberikan
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buah – buah pertobatan. Kegiatan rekoleksi ini dapat dilaksanakan di dalam
kompleks kampus SMA Kolese De Britto maupun dapat di laksanakan di tempat
lain di luar kompleks kampus SMA Kolese De Britto. Tetapi, menarik jika
kegiatan ini dilaksanakan di dalam kompleks kampus SMA Kolese De Britto
dengan pertimbangan segala sarana dan pra sarana termasuk suasana di komplek
kampus SMA Kolese De Britto sangat mendukung untuk menemukan suasana
tenang dan hening dalam usaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
Karena kegiatan ini bersifat untuk mengembangkan kerohanian siswa kelas XI
SMA Kolese De Britto maka sangat penting untuk memberikan penyadaran
kepada siswa peserta rekoleksi Spiritualitas Ignasian ini untuk semakin
mendalami pengalaman diri bersama Tuhan sehingga menyadarkan dan semakin
memperdalam penghayatan mereka dalam mengikuti Kristus. Peserta rekoleksi
dibimbing untuk membiarkan dirinya semakin dikuasai oleh cinta Tuhan,
kemudian dibimbing untuk memilih jalan hidup yang konkret, pribadi, dan
menyeluruh sebagai jawaban cinta Tuhan. Puncak di dalam Latihan Rohani adalah
mendaptkan cinta ilahi.
Rekoleksi Spiritualitas Ignasian diadakan untuk semakin memahami dan
menghayati iman sebagai daya yang menggerakan, dan semakin membatu untuk
menjadi daya penggerak bagi siswa di dalam belajar. Dalam kegiatan ini penulis
mengusulkan tema yang sebisa mungkin meneguhkan motivasi para siswa kelas
XI SMA Kolese De Britto di dalam belajar dengan memberikan nilai – nilai
konkret di dalam iman Kristiani dan spiritualitas Ignasian dalam membantu
mereka menemukan motivasi mereka di dalam belajar.
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B. Program Rekoleksi Spiritualitas Ignasian Untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar Para Siswa SMA Kolese De Britto.
Berdasarkan hasil penelitian pada bab III, penulis mengusulkan program yaitu
rekoleksi Spiritualitas Ignasian untuk para siswa SMA Kolese De Britto. Dengan
program ini diharapkan para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dapat semakin
menemukan motivasinya di dalam belajar
1. Latar Belakang Program
Tujuan umum diadakannya Rekoleksi Nilai Ignasian ini adalah untuk semakin
memahami dan menghayati Spiritualitas Ignasian dan juga mengupayakan untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI SMA Kolese De Britto. Lewat
kegiatan rekoleksi ini siswa kelas XI SMA Kolese De Britto dapat semakin dapat
menghayati Spiritualitas Ignasian untuk membantu mereka untuk menemukan
motivasi belajarnya.
Maksud dari kegiatan untuk menemukan nilai – nilai yang ada di dalam
spiritualitas Ignasian yang bersumber pada doa serta meditasi Santo Ignasius
Loyola dalam spiritualitasnya untuk lebih meneguhkan iman kita dan memberikan
buah – buah pertobatan, untuk semakin memahami dan menghayati iman sebagai
daya yang menggerakan, dan semakin membatu untuk menjadi daya penggerak
bagi siswa di dalam belajar.
Maka dengan di adakanya kegiatan ini siswa semakin dapat memberikan
tempat yang istimewa pada Spiritualitas di dalam diri mereka sehingga
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Spiritualitas Ignasian ini dapat menggerakan diri mereka agar menjadi pribadi
yang lebih unggul terutama di dalam hal belajar.
2. Tujuan Pemilihan
Tujuan diadakan kegiatan ini adalah membantu para siswa kelas XI SMA
Kolese De Britto untuk semakin memahami mengenai Spiritualitas Ignasian guna
menumbuhkan motivasi siswa kelas XI SMA Kolese De Britto di dalam belajar.
3. Usulan Program Rekoleksi Spiritualitas Ignasian
a. Tema Umum
Tema umum untuk rekoleksi ini adalah Membangun Motivasi Belajar
dengan Menghayati Nilai-Nilai Ignasian. Tujuan dari tema ini diharapkan
bahwa para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto semakin menghayati
spiritualitas untuk membantu membangun motivasi di dalam belajar.
b. Peserta
Peserta dalam kegiatan rekoleksi ini adalah para siswa SMA Kolese De Britto
kelas XI Menurut penulis, rekoleksi ini penting untuk ditujukan kepada siswa
kelas XI karena sangat penting bagi seluruh siswa SMA Kolese De Britto untuk
semakin mengerti dan menghayati spiritualitas Ignasian dan nilai-nilai Ignasian
sebagai upaya semakin menumbuhkan motivasi belajarnya selama bersekolah di
SMA Kolese De Britto.
c. Tempat dan Waktu
Tempat

: Aula SMA Kolese De Britto, Kelas, dan halaman SMA
Kolese De Britto.
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Waktu

: Bulan September 2019

d. Metode Rekoleksi
Metode dalam rekoleksi Spiritualitas Ignasian ini adalah maditasi, sharing
pengalaman baik pribadi maupun kelompok, diskusi dan Tanya jawab, latihan
meditasi, serta refleksi pribadi .
e. Sarana
Kitab suci, Buku refleksi, Madah Bakti, Buku panduan Latihan rohani (bagi
pendamping), laptop, LCD Proyektor, wireless, speaker Pendamping. Pendamping
dalam rekoleksi Nilai Ignasian ini bisa dipilih dan diatur oleh guru pengampu
mata pelajaran Pendidikan Nilai di SMA Kolese De Britto dengan bantuan masing
– masing wali kelas.
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f. Matriks Program Rekoleksi
Tema Umum

: Membangun Motivasi Belajar dengan Menghayati Nilai-Nilai Ignasian.

Tujuan Umum

:Diharapkan bahwa para siswa kelas XI SMA Kolese De Britto semakin menghayati
spiritualitas untuk membantu membangun motivasi di dalam belajar.

No

1

Tema

Tujuan Tema

Judul

Tujuan

Pertemuan

Pertemuan

Menggali &

Membantu

Spiritualitas

Membuat

Menghayati

siswa semakin

Ignasian

siswa

Nilai- nilai

memahami

sebagai

semakin

Spiritualitas

Spiritualitas

pemberi

memahami

Ignasian

Ignasian dan

arah

dan

nilai - nilainya

Materi

Metode

Sarana

Sumber
Bahan

- Menonton film - Diskusi

Kitab

“Ignacio de

- Sharing

suci,

Loyola”

- Tanya

LCD,

merefleksikan

Jawab

Laptop,

daya yang

- Refleksi

Buku

menghayati

menggerakan

- Praktek

refleksi

spiritualitas

pertobatan
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sebagai

Ignasius

daya yang

Loyola

menggeraka - Materi
n

Spiritualitas
Ignasian

2

Belajar demi

Membantu

Belajar

Membuat

- Materi

- Diskusi

Kitab

“Kemuliaan

siswa semakin

sebagai cara

siswa

- Tanya

suci,

Tuhan yang

menghayati

untuk

semakin

belajar

Jawab

LCD,

lebih Besar”

pentingnya

menemukan

menghayati

- Belajar

- Refleksi

Laptop,

belajar dan

Tuhan

sebagai cara

sebagai cara

- Membuat

Buku

menghayati

untuk

memuliakan

Niat /

tujuan utama

semakin

Tuhan

Aksi

di dalam hidup

menemukan

yaitu “ demi

dan

Motivasi

refleksi
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kemuliaan

memuliakan

yang lebih

Tuhan.

besar”
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g. Susunan Acara
Jadwal Rekoleksi Spiritaulitas Ignasian siswa SMA Kolese De Britto
No
1

Waktu
07.30 – 07.40

Kegiatan

Keterangan

Registerasi dan masuk ke

Panitia

Aula SMA Kolese De

menyiapkan

Britto

tempat dan
keperluan acara

2

07.40 – 08.00

Sambutan, pengantar dan

Sambutan dari

doa pembuka sebelum

wakil sekolah

masuk ke acara, gerak dan

dan pemaparan

lagu

rundown dari
MC, Panitian
menyiapkan
LCD dan Sound

3

08.00 – 10.00

Pemutaran Film “ Ignacio

Panitian

De Loyola”

menyiapkan
LCD dan Sound

4

10.00 – 11.30

- Sharing dan diskusi
mengenai Film Ignacio de
Loyola
- Materi Spiritualitas
Ignasian
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5

11.30 – 12.00

Istirahat

6

12.00 – 13.30

- Menggali pengalaman di
De Britto
- Materi Belajar sebagai
cara untuk menemukan
dan memuliakan Tuhan

7

13.30 – 14.30

Refleksi dan meditasi

Siswa menuju
kelas masih
masing di
damping oleh
wali kelas untuk
melakukan
refleksi dan
kontemplasi

8

14.30 – 15.30

Misa Penutup Rekoleksi
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h. Rincian Usulan Kegiatan
1) Sambutan, Pengantar, dan Doa Pembuka
a) Sambutan
( Dilakukan oleh perwakilan sekolah )
b) Pengantar
Selamat Pagi bapak kepala sekolah SMA Kolese De Britto, para guru dan
siswa sekalian, pada hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama untuk
melaksanakan acara rekoleksi nilai Ignasian, pada kesempatan rekoleksi ini kita
akan bersama-sama untuk semakin mengenal dan memahami spiritualitas Ignasian
sebagai dasar dari pendidikan di De Britto ini, dan untuk semakin menumbuhkan
motivasi belajar kepada siswa SMA Kolese De Britto. Pada kegiatan pertama di
dalam rekoleksi ini kita bersama-sama akan menyaksikan Film Ignacio de Loyola
yang bercerita mengenai perjalan Inigo de Loyola menuju pertobatannya dan
menjadi seorang Santo Ignasius Loyola, bagaimana cara ia untuk menemukan
Tuhan dan pergulatannya akan kita saksikan bersama-sama. Setelah itu kita akan
berdiskusi dan sharing mengenai apa yang dapat kita petik di dalam kisah
perjalanan Spiritual Santo Ignasius. Setelah menonton film kita akan bersama
menuju pembahasan mengenai Spiritualitas Ignasian. Setelah itu kita akan ada
istirahat selama 30 menit, selanjutnya akan di lanjukan dengan materi mengenai
Motivasi belajar dan belajar sebagai cara untuk menemukan dan memuliakan
Tuhan. Dan untuk mengendapkan materi yang kita dapat kita akan melakukan
refleksi dan maditasi di kelas bersama wali kelas masing – masing dan di akhiri
dengan Misa bersama. Untuk mengawali acara ini marilah kita buka dengan Doa.
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c) Doa
( Doa dipimpin oleh salah satu siswa yang telah ditunjuk)
d) Gerak dan Lagu
Hari ini kurasa bahagia
Berkumpul bersama saudara seiman
Tuhan Yesus mempersatukan kita
Tanpa memandang di antara kita
Bergandengan tangan dalam kasih
Dalam satu hati
Berjalan dalam terang kasih Tuhan
Kau saudaraku, kau sahabat ku
Tiada yang dapat memisahkan kita
2) Pemutaran Film “ Ignacio De Loyola”
Ringkasan / Sinopsis
"Jika

Anda

bisa

mendengar

suara

Tuhan,

apakah

Anda

ingin

merahasiakannya?" Drama sejarah berdasarkan memoar St Ignatius of Loyola,
pendiri ordo Jesuit. Ini adalah kisah tentang seorang prajurit, seorang lelaki yang
keji dan kekerasan yang, dalam upayanya untuk beralih ke cahaya, dipaksa untuk
bergelut dengan roh-roh jahatnya sampai ke ambang kematian. Sebuah film
produksi Filipina di Spanyol dan Filipina, film ini menceritakan pertahanannya
yang gagah namun sia-sia di Pertempuran Pamplona, perjuangannya dengan
depresi dan bunuh diri, percobaannya di depan Inkuisisi, dan pembenaran
utamanya. (https://www.fandango.com/ignacio-de-loyola-195173/plot-summary)
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3) Sharing dan diskusi mengenai Film Ignacio de Loyola
Dari Film yang telah kita tonton bersama ini, kita diajak menemukan daya
yang menggerakan Santo Ignasius Loyola di dalam pertobatannya sebagai seorang
prajurit yang hanya mementingkan kejayaan, kekuasaan, dan kekayaan di duniawi
dan dapat berubah menjadi sangat berbeda setelah mengalami cidera kaki yang
sangat para setelah berperang melawan Prancis, dan dari sana kita bersama-sama
di ajak untuk berdiskusi dan sharing mengenai daya apa saja yang di dapat oleh
Inigo de Loyola sehingga dapat bertobat dan merubah hidupnya menjadi seorang
Santo Ignasius Loyola. Untuk semakin mendalami hal tersebut saya akan
memberikan beberapa pertanyaan.
1. Peristiwa apa yang melatar belakangi perubahan besar di dalam kehidupan
Santo Ignasius Loyola?
2. Usaha apa yang dilakukan Ignasius untuk dapat mencapai pertobatan itu?
3. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari kisah Santo Ignasius Loyola?
4) Spiritualitas Ignasian
Spiritualitas Ignasian adalah merupakan kekhasan cara hidup seorang Yesuit
yang di ilhami dari cara hidup pendirinya Santo Ignasius Loyola, cara hidup ini
berkaitan dengan segala metode, praktik, penekanan, dan cara hidup Kristiani
yang berasal dari Santo Ignasius Loyola, lalu apa saja yang menjadi cara hidup
para Yesuit ini.
Yang pertama adalah Menemukan Tuhan didalam segala Hal Pada awalnya
ungkapan itu dianggap Revolusioner. Ungkapan itu berarti bahwa tidak ada satu
hal pun yang berada di luar ranah hidup rohani.Spiritualitas ini tidak mengurung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

109
diri dalam tembok – tembok gereja. Spiritualitas ini bukanlah spiritualitas yang
hanya mencakup topik – topik “religius”seperti doa dan teks suci sebagai bagian
hidup spiritual seseorang. Spiritualitas Ignasian mencakup semua elemen penting
dalam hidup anda. Hal itu menyangkut ibadat, kitab suci, doa, karya karitatif .
Spiritualitas ini juga berbicara tentang sahabat, keluarga, pekerjaan, relasi, seks,
penderitaan, kegembiraan, dan tak lupa pula membahas tentang alam, musik, dan
budaya populer.
Yang kedua adalah Kontemplasi dalam aksi, gagasan ini sangat relevan dan
mengena bagi banyak orang modern sekarang. Banyak dari kita mempunyai ritme
keseharian hidup yang begitu sibuk hingga hanya tersedia sedikit waktu untuk
berdoa dan bermeditasi, namun dengan tetap menyadari dunia disekitar kita,
ditengah aktivitas kita sehari – hari, melalui pola hidup kontemplatif ini kita akan
mampu lebih menyadari tindakan kita.
Yang ketiga adalah Spiritualitas Inkarnasi Teologi Kristiani berpandangan
bahwa Allah telah mewujud nyata menjadi manusia, atau telah berinkarnasi
menjadi pribadi manusia bernama Yesus dari Nazareth. Secara lebih luas,
spiritualitas inkarnasi berarti Allah dapat ditemukan dalam setiap peristiwa
dihidup kita. Allah bukan hanya ada “ di sana “. Melainkan Allah juga ada “ di
sini”.
Yang Keempat adalah soal Kebebasan dan sikap lepas bebas. Santo Ignasius
Loyola sangat peka terhadap hal – hal yang mengekang dan menjauhkan dari
hidup yang merdeka dan gembira. Santo Ignasius Loyola mengajak anda untuk
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bergerak menuju sikap “ lepas bebas”. Saat anda “ lepas bebas” , anda akan
merasa lebih bebas dan bahagia. Itulah sebabnya Santo Ignasius Loyola selalu
menganjurkan kepada banyak orang untuk menghindari kelekatan yang tidak
teratur. Itu karena hal ini menghambat orang menjadi lepas bebas, bisa tumbuh
dalam kebebasan, tumbuh sebagai pribadi, dan tumbuh lebih dekat kepada Tuhan.
Berpangkal pada pengalaman-pengalaman dalam sejarah hidup Ignatius dan
latihan Rohani yang diwariskan, kita dapat menemukan banyak hal yang termasuk
spiritualitas Ignatius Loyola. Terdapat hal yang menentukan dalam Spiritualitas
Ignasius dari Loyola.
Semangat Magis
Magis,”the more”,”lebih” adalh sebuah ungkapan khas yesuit, anggota Ordo
Serikat Jesus. Berasal dari moto Serikat Jesus Ad Majorem Dei Gloriam . Jangan
mengartikan ungkapan ini sebagai ambisi mencari kebesaran nama atau
popularitas. Keinginan magis mempunyai landasan spiritualitas “bekerja lebih
untuk Kristus dan sesama” Jadi inspirasi dan cita-cita ini berpusat pada Yesus.
(Soetomo 2009:9)
Dalam Latihan Rohani (LR) 53, magis mendapatkan landasan spiritualitasnya.
Santo Ignasius Loyola, penulis LR, mengajak mereka yang sedang menjalani LR
untuk merenungkan 3 pertanyaan:
d. Apa yang sudah saya lakukan untuk Kristus?
e. Apa yang sedang saya lakukan untuk Kristus?
f. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk Kristus?
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Spiritualitas Yesuit, lewat proses pembeda-bedaan (diskresi) mengarahkan diri
pada apa yang lebih (magis) mendukung pelayanan Tuhan dan sesama. Prinsip ini
berarti menguahakan jauh-jauh dari mentalitas Medioker (Mediocre) “nanggung,
suam-suam kuku”. Prinsip ini juga coba mengambil posisi untuk melawan
penyakit “ketidakpedulian” dan “ikut-ikutan”. Keutamaan Yesuit lain adalah
“lepas bebas”. Frase ini jangan diartikan sebagai sikap acuh tak acuh, melainkan
sikap mau meninggalkan seluruh pikiran yang tidak mendukung kebudayaan
“mencari yang lebih”. Jadi lepas bebas merupakan sikap bebas, akan tetapi, bebas
untuk memilih yang magis. (Soetomo 2009:12)
5) Menggali Pengalaman di De Britto
Konteks belajar di De Britto
Selama kurang lebih 1 Tahun berada di De Britto masih sering kita
menjumpai teman-teman bahkan diri kita sendiri masih belum mengerti apa tujuan
kita bersekolah disini, kita hanya melihat kebahagiaan di De Britto dengan hanya
rambut gondrong, baju bebas, upacara setahun sekali dan lain sebagainya. Tetapi
kita lupa bahwa kita memiliki tujuan yang lebih penting yaitu berhasil didalam
studi dan dapat menggapai masa depan kita. Sehingga masih banyak teman-teman
yang terlarut di dalam kesantaian, dan kenyamanan semu di SMA Kolese De
Britto dan malah lupa tugas utamanya yaitu untuk belajar. Setelah melihat
pengalaman pergulatan dan usaha-usaha Santo Ignasius Loyola untuk menemukan
Tuhan. Kita diajak untuk menggali pengalaman Santo Ignasius Loyola untuk kita
jadikan motivasi kita untuk semakin menajamkan tujuan kita bersama untuk dapat
berhasil di dalam studi kita di SMA Kolese De Britto dan dapat menggapai masa
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depan kita. Terlebih di SMA Kolese De Britto ini kita telah mendapat berbagai
nilai-nilai yang dihidupi oleh sekolah berdasarkan Spiritualitas Ignasian yang
dapat memberikan dampak dan pengaruh positif bagi motivasi kita sabagi siswa
SMA Kolese De Britto untuk dapat menggapai tujuan utama kita. Nilai-nilai
seperti Man for and With Others, Ad Maiorem De Gloriam, nilai 5C1L, dll,
sangat familiar bagi kita siswa SMA Kolese De Britto tetapi apakah kita sudah
benar-benar menjiwai nilai-nilai ini untuk membantu kita untuk momotivasi diri
kita dalam belajar dan sehingga kita dapat menggapai tujuan kita belajar di SMA
Kolese De Britto?
Pengalaman Belajar di De Britto
Lewat pengantar tadi kita diajak untuk mendalami pengalaman-pegalaman
kita yang sangat berharga selama kita belajar di SMA Kolese De Britto yang ingin
kita kumpulkan bersama untuk menjadi sebuah spirit baru kita untuk semakin
memfokuskan tujuan kita belajar di De Britto. Saya akan memberikan panduan
pertanyaan bagi teman–teman untuk melihat kembali pengalaman kita belajar di
De Britto.
1. Apakah selama ini aku telah menunjukan kesungguhan dan keseriusanku
dalam belajar?
2. Apa yang menjadi penghalangku di dalam belajar?
3. Apakah itu nilai competence, consience, compassion, commitment, consistency
dan Leadership ? apakah semua nilai itu sudah ada dalam diriku? lalu nilai apa
yang masih harus saya kembangkan dan mengapa?
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6) Belajar sebagai Cara Untuk Menemukan dan Memuliakan Tuhan
,Semangat Magis, Refleksi dan Meditasi
Sebagai seorang pelajar belajar adalah tugas utama dan paling penting, dan
lewat pemaparan Spiritualitas Ignasian tadi kita diajarkan bahwa menemukan
Tuhan tidak melulu mengenai doa, kegiatan rohani dan lain sebagainya,
Spiritualitas Ignasian mengajarkan kita bahwa menemukan Tuhan itu dapat kita
lakukan di dalam kegiatan keseharian kita, dan tentunya sebagai seorang pelajar
kita diajak untuk menemukan Tuhan di dalam proses belajar kita, lewat
kesungguhan, ketekunan, ketaatan, kerelaan hati, kita di dalam belajar dan melalui
orang-orang di sekitar kita yang setia membantu kita di dalam proses belajar kita
seperti guru kita dan orang tua kita maka di kesempatan kali ini kita akan
merefleksikan niat dan motivasi kita di dalam belajar. Untuk menuntun refleksi ini
saya akan memberikan beberapa pertanyaan panduan refleksi kita. Lalu sebagai
cara yang akan kita tempuh semangat Magis memberikan kita panduan bagaimana
kita diajak untuk Good to be Great. Bagaimana kita diajak untuk tidak cepat puas,
ingin menjadi lebih baik dan baik lagi, tetapi kebermanfaatan dari yang kita punya
itu tidak berhenti kepada kita tetapi kita gunakan untuk membantu sesama dan
memuliakan nama Tuhan.
1. Apakah selama ini aku telah menunjukan kesungguhan dan keseriusanku
dalam belajar?
2. Apa yang menjadi penghalangku di dalam belajar?
3. Apa niat yang akan aku lakukan untuk dapat semakin menumbuhkan
motivasiku di dalam belajar?
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Setelah ini kita akan masuk kedalam kelas masing-masing untuk melakukan
Refleksi bersama.
7) Misa/Ekaristi
RITUS PEMBUKA
LAGU PEMBUKA (PS 337)
Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh ind'ra,
hingga kami yang di dunia Kaudekatkan pada surga.

Tanpa cah'ya Roh Kudus kami dalam kegelapan;
biar oleh sabda-mu akal budi Kaucerahkan,
hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami.

Sinar mahamulia, lahir dari Allah Bapa,
buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran:
biar doa dan nyanyian berkenan pada-Mu, Tuhan!
TANDA SALIB DAN SALAM
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
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I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh
Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
PENGANTAR
I. Saudara-saudara, hari ini kita telah melaksanankan kegiatan Rekoleksi Nilai
Ignasian yang akan kita tutup dengan perayaan Ekaristi ini, di dalam rekoleksi ini
kita bersama-sama diajak untuk menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh Santo
Ignasius

Loyola

dalam

Spiritualitasnya

dan

bagimana

kita

semakin

menghayatinya terlebih sebagai seorang siswa SMA Kolese De Britto
Yogyakarta, dan lewat perayaan Ekaristi ini semoga kita semakin diteguhkan
untuk mewartakan Allah dengan lebih semangat dan semakin beriman.
SERUAN TOBAT
DOA PEMBUKA
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I Allah yang mahakuasa, Engkaulah sumber dan segala yang baik. Bangkitkanlah
dalam diri kami kasih akan Dikau dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau
memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai
menghasilkan buah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang
bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang
segala masa.
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U. Amin.
LITURGI SABDA
BACAAN I (Yun 1:1-17)
LAGU ANTAR BACAAN ( Sabdamu Bagai Air Segar)
SabdaMu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar
mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati
SabdaMu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi
menggugah jiwa segarkan hati, kobarkan nurani 'tuk bersaksi
Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi
berbekal sabdaMu wartakan janji, bekerja di ladangMu jadi abdi abadi
hari ini sampai akhir nanti
BACAAN INJIL (Mat 25:14-30 )
HOMILI
AKU PERCAYA
DOA UMAT
I. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus, yang
telah mengundang kita untuk menjadi pengikut-pengikut-Nya:
L. Bagi para petugas Gereja: Semoga Allah Bapa mendampingi para petugas
Gereja agar memelopori kita sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan
menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon.
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U. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan
L. Bagi para pejabat pemerintahan: Semoga Allah Bapa mendorong para pejabat
pemerintahan agar segala usaha mereka berlandaskan semangat pengorbanan dan
pelayanan. Marilah kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan
L. Bagi para guru, karyawan SMA Kolese De Britto: Semoga Allah Bapa
membimbing para guru,karyawan SMA Kolese De Britto agar teguh dalam
pelayanan dan selalu setia dalam panggilannya sebagai seorang pendidik Marilah
kita mohon.
U. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan
L. Bagi kita siswa SMA Kolese De Britto: Semoga Allah Bapa memberikan
penyertaannya kepada kita anak-anaknya yang sedang belajar untuk menggapai
impian kami masing-masing dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu bertekun
dan selalu memuliakan nama-Mu.
U. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan
I. Allah Bapa yang Mahakuasa dan kekal, kami mohon agar kami semua yang ada
ditempat ini selalu engkau sertai didalam panggilan kami masing-masing Bila
kami merasa lesu dan tak mampu, perkenankanlah kami dijiwai oleh kesaksian
Yesus. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U. Amin.
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LITURGI EKARISTI
LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (Persembahan Hati)
Allah Bapa sungguh besar kasihMu
Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku
Sungguh indah ku menjadi anakMu
hidup dalam kasihMu, kasih yang tak ternilai
Tak sanggup aku membalas kasihMu, hanya ini Bapa yang ku bisa
Bapa trimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadaMu
Ini diriku jadikanlah alatMu,trimalah Bapa persembahan hati.
DOA SYUKUR AGUNG
KUDUS (MB 192)
BAPA KAMI (Konvenas)
DOA DAMAI
ANAK DOMBA ALLAH
KOMUNI
DOA SESUDAH KOMUNI
I. Marilah kita berdoa:
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I. Ya Allah, kami telah engkau segarkan dengan roti perjamuan surgawi. Kami
mohon agar santapan cinta kasih ini meneguhkan hati kami dan mendorong kami
untuk melayani Dikau dalam diri saudara-saudari kami. Sebab Dialah Tuhan,
Pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup
dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.
RITUS PENUTUP
PENGUMUMAN -dudukBERKAT -berdiriI. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang
mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.
PENGUTUSAN
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi! Kita diutus.
U. Amin.
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LAGU PENUTUP (Ku Utus Kau)
Lihatlah ladang sudah menguning, Telah siap dituai
Siapa yang jadi p`nuainya, Yang mau bekerja bagi Ku?
Inilah aku utuslah oh Tuhan, Menjadi pekerja Mu
Perlengkapi dengan Roh Mu, Ku tak berdaya sendiri
Ku utus kau, Ku utus kau, Dengan kuasa Ku
Jangan takut, jangan tawar, B`ritakan Injil Ku
Bersatulah dan majulah Membangun k`rajaan Ku
Ku pilih kau, Ku utus kau, Ku akan menyertaimu
Ku mau taat, ku mau pergiDengan kuasa Mu
Kuatkanlah, teguhkanlah Hatiku, Tuhanku
Kami mau, kami maju Membangun K`rajaan Mu
Pimpin kami, urapilah, Dengan kuasa Roh Kudus
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitan, kesimpulan dari
hasil penelitian, dan juga usulan program Rekoleksi Nilai Ignasian penulis dapat
merangkum bahwa siswa kelas XI SMA Kolese De Britto sungguh memberikan
perhatian yang besar terhadap Spiritualitas Ignasian dan Spiritualitas Ignasian
diharapkan untuk membantu siswa menemukan dan menjadi hal yang dapat
memotivasi siswa SMA Kolese De Britto dalam belajar, dan lewat program
Rekoleksi Nilai Ignasian ini siswa SMA Kolese De Britto semakin dapat
memahami dan menghayati nilai-nilai Spiritualitas Ignasian dan menggunakannya
untuk semakin memotivasi diri mereka untuk semakin semangat di dalam proses
belaja
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian akhir penulisan ini yang berjudul “Pengaruh Spiritualitas
Ignasian terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Kolese De Britto” Penulis
mencoba melihat secara keseluruhan dilihat dari rumusan penulisan dan tujuan ini
dengan dikuatkan dari hasil penelitian. Kemudian pada bagian berikutnya berisi
saran bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan karya tulis ini.
A. Kesimpulan
SMA Kolese De Britto sebagai lembaga pendidikan Yesuit dan berpengang
pada pedagogi Ignasian sungguh menanamkan kepada siswa-siswanya untuk
menjadi pribadi yang “Utuh” yang tidak hanya pintar tetapi juga berkeprbadian
yang baik dan juga beriman. Sehingga diharapkan lewat nilai-nilai Ignasian yang
dihayati oleh sekolah dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa di dalam
membentuk kepribadiannya yang dirumuskan oleh sekolah menjadi 5C1L atau
Competence,

Conscience,

Compassion,

Commitment,

Consistency

dan

Leadership. Atau jika diartikan secara umum siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto diharapkan menjadi seorang yang memiliki jiwa pemimpin yang
berkepribadian unggul di dalam pengetahuan, memiliki hati nurani yang benar,
berbela rasa, serta memiliki komitmen dan sikap konsisten dalam bertindak. Dari
hal tersebut lewat nilai-nilai Ignasian yang ditanamkan oleh sekolah diharapkan
siswa termotivasi untuk belajar di SMA Kolese De Britto.
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Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar siswa kelas XI SMA
Kolese De Britto yang sudah memahami tentang spiritualitas Ignasian tetapi
masih perlu untuk semakin menghayati (51,67). Sementara itu siswa kelas XI
SMA Kolese De Britto juga memiliki pemahaman yang baik mengenai motivasi
belajar terlihat dari mereka memahami bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan
daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,
menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan (58,33%) tetapi siswa
masih perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai motivasi belajar. Dari
penelitian ini dapat diketahui bahwa Spiritualitas Ignasian memiliki peran penting
di dalam membantu siswa dalam mengembangkan dirinya (kepribadian) di SMA
Kolese De Britto mereka merasa nilai-nilai Ignasian di De Britto mengarahkan
mereka menuju pribadi yang lebih baik (50%). Tetapi belum spesifik untuk
memberikan dorongan di dalam motivasi belajar Hal ini membuat penulis dapat
menyimpulkan bahwa Spiritualitas Ignasian yang tertuang di dalam nilai-nilai dan
kegiatan yang ada di sekolah memberikan dorongan untuk siswa, untuk semakin
termotivasi tetapi belum spesifik mengenai di dalam belajar di SMA Kolese De
Britto. oleh SMA Kolese De Britto menjadi nilai 5C1L (Competence, Consience,
Compassion, Commitment, Consistency dan Leadership ).
Program Rekoleksi Nilai Ignasian sebagai sebuah usulan program dari
penulis diharapkan sungguh membantu para siswa kelas XI SMA Kolese De
Britto untuk semakin menghayati nilai-nilai Ignasian terutama yang ditekankan
oleh SMA Kolese De Britto agar lewat penghayatan tersebut siswa terbantu untuk
menemukan motivasinya di dalam belajar dan juga motivasi untuk membentuk
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kepribadian yang unggul yang juga telah dirumuskan oleh SMA Kolese De Britto
lewat nilai 5C1L. Selain itu diharapkan lewat program rekoleksi Nilai Ignasian ini
juga menjadi sebuah variasi baru di dalam kegiatan kerohanian di SMA Kolese
De Britto.
B. Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan
beberapa saran sebagai hasil refleksi selama ini dan diharapkan dapat berguna
bagi pihak-pihak yang terkait terkhusus kepada:
1. SMA Kolese De Britto untuk semakin menanamkan pendidikan karakter
dengan berpedoman kepada nilai-nilai Spiritualitas Ignaisan, lewat kegiatankegiatan pengembangan kepribadian, seperti LKTD, Live-in, dan Rekoleksi
Spiritualitas Ignasian karena lewat nilai-nilai spiritulitas Ignasian siswa SMA
Kolese De Britto dididik menjadi calon pemimpin yang cakap dalam
pengetahuan, memiliki hati nurani benar, berbela rasa, dan memiliki komitmen
dan sikap konsisten.
2. Siswa SMA Kolese De Britto untuk semakin mengenal Spiritualitas Ignasian
yang menjadi ciri khas SMA Kolese De Britto dengan kegiatan-kegiatan
pengembangan diri yang telah diberikan oleh sekolah, terutama lewat mata
pelajaran Pendidikan Nilai, untuk semakin mengerti dan menghayati profil
siswa yang diharapkan oleh SMA Kolese De Britto, dan agar siswa semakin
termotivasi di dalam masa belajarnya di SMA Kolese De Britto.
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3. Guru sebagai seorang formator bagi siswa-siswanya untuk semakin menghayati
Spiritualitas Ignasian dengan membiasakan diri dengan doa-doa santo Ignasius
Loyola, Examen, Latihan Kontemplasi, dll agar dapat menjadi inspirator bagi
para siswanya untuk semakin mengembangkan dirinya secara utuh, seperti
yang telah dirumuskan oleh sekolah menjadi nilai 5C1L (Competence,
Consience, Compassion, Commitment, Consistency dan Leadership)
4. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata
Dharma, sebagai calon katekis untuk semakin menghayati Spiritualitas
Ignasian, lewat berbagai kegiatan yang telah diberikan kampus seperti kuliah
pembinaan spiritualitas dan kegiatan lain, agar semakin menghayati panggilan
mereka sebagai seorang katekis yang cerdas, tangguh dan peduli kepada
sesama mereka yang membutuhkan.
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Kuisioner Penelitian
Pengantar
Salam sejahtera bagi teman – teman siswa SMA Kolese De Britto, pada
kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya Chrysanthus Erastianto memohon
kesediaan teman – teman untuk kuisioner ini, kuisioner ini akan digunakan
sebagai data bagi tugas akhir saya. Jawablah pertanyaan dan pernyataan di bawah
ini berdasarkan pengalaman anda, dimohon untuk menjawab sesuai apa yang
kalian pahami dan mengarti.
Atas kerjasama dan bantuan anda, saya ucapkan banyak terima kasih.
Semoga Tuhan memberkati
Nama

:…………………………………….

Kelas

:…………………………………….

Petunjuk pengisian Kuisioner
1. Bacalah secara cermat dan seksama sebelum anda mengerjakan soal –
soal di bawah ini.
2. Untuk nomer 1-15 silahkan pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan
pemikiran atau pengalaman anda dengan memberi tanda silang ( X ) pada
jawaban tersebut.
SS

Sangat Setuju

S

Setuju

TS

Tidak Setuju

STS

Sangat Tidak Setuju

(3)
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Contoh 1:
1. Saya Selalu belajar setiap hari………………………..
a.Sangat setuju
b.Setuju
c.Tidak Setuju
d.Sangat Tidak Setuju

3. Untuk nomer 16-21 silahkan pilih jawab yang sesuai dengan apa yang
anda pikiran/ pernah alami, diperbolehkan untuk memlih lebih dari 1
jawaban ( misal : a,b dan c) atau jika alternative jawaban tidak tersedia
dapat memilih alternative jawaban d yang telah dikosongkan
Pemahaman Spiritualitas Ignasian
1. Spiritualitas Ignasian adalah pengalaman – pengalaman Santo Ignasius
Loyola dan dirumuskan oleh Santo Ignasius Loyola di dalam Latihan
Rohani Santo Ignasius Loyola
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Kurang Setuju
d. Tidak Setuju
2. Pembedaan Roh, dambaan suci, dan pemeriksaan batin adalah beberapa
doa yang di tekankan Santo Ignasius Loyola dalam spiritualitasnya.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Kurang Setuju
d. Tidak Setuju

(4)
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3. Menemukan Tuhan di dalam segala hal ( Finding God in All Things )
merupakan salah satu ciri khas dari Spiritualitas Ignasian.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
Nilai Spiritualitas Ignasian
4. Ad Maiorem Dei Gloriam ( Demi Kemuliaan Allah yang Lebih Besar )
adalah sesuatu nilai utama yang sangat ditekankan di dalam Spiritulitas
Ignasian.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
5. Sikap lepas bebas adalah sikap yang mengajak kita untuk menghindari
kelekatan yang tidak teratur.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
6. Semangat MAGIS adalah semangat yang mengajak kita untuk menjadi
pribadi yang “lebih” di dalam semua hal dan tujuan yang utama di dalam
semangat ini adalah Demi Kemuliaan Tuhan yang lebih besar.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
Pengertian Motivasi Belajar

(5)
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7. Motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu tindakan atau
kegiatan.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
8. Memiliki motivasi menambah samangat saya dalam belajar
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
9. Motivasi Belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan
kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi
mencapai suatu tujuan.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
Keinginan Belajar
10. Saya belajar untuk mendapat sebuah pengetahuan yang baru yang belum
saya ketahui.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
11. Saya belajar sesuai dengan keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari
orang lain di sekitarku.
a. Sangat Setuju
b. Setuju

(6)
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c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
12. Saya belajar karena paksaan dari orang tua atau guru.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
Faktor yang Mendukung Keinginan Belajar
13. Suasana sekolah sangat membantu saya menemukan motivasi saya untuk
belajar.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
14. Memiliki rasa kedekatan dengan guru membuat saya tambah semangat di
dalam belajar di sekolah.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
15. Sarana sekolah yang memadai membantu saya menemukan motivasi
belajar.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Tidak Setuju
d. Sangat Tidak Setuju
Hubungan Spiritualitas Ignasian dengan Motivasi belajar siswa SMA Kolese
De Britto
16. Nilai Man for and with Others mengajak saya untuk

(7)
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a. Peduli kepada sesama yang sedang kesusahan atau membutuhkan
bantuan
b. Tidak Egois dan memikirkan diri saya sendiri
c. Memberikan diri saya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain
d. …………………………………………………………………………
……
17. Sebagai siswa SMA Kolese De Britto saya menghayati Ad Maiorem Dei
Gloriam dengan?
a. Belajar sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dan di
simpan untuk diri sendiri
b. Tidak menyimpan ilmu yang saya punya untuk diri saya sendiri
c. Menyadari apapun yang saya pelajari dan saya lakukan bertujuan
untuk semakin memuliakan nama Tuhan
d. …………………………………………………………………………
…………
18. Saya melakukan Examen setelah mengakhiri pembelajaran di sekolah
untuk……….
a. Membantu menyadari kesalahan/pencapaian yang kurang maksimal di
hari itu dan memotivasi untuk menjadi lebih baik
b. Memberikan gambaran/rencana untuk menyiapkan tugas/kebutuhan
untuk esok hari
c. Memberikan waktu untuk merilekskan diri setalah apa yang di alami
selama seharian di sekolah
d. …………………………………………………………………………
…………
19. Menjadi Pribadi Holistik yang di tekankan di De Britto, mengarahkan saya
menjadi pribadi
a. Yang utuh secara Jasmani dan Rohani
b. Yang tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga menjadi pribadi
yang menyadari segala sesuatunya diarahkan untuk kemuliaan Tuhan
c. Hanya Pintar tanpa memikirkan aspek keutuhan
(8)
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d. …………………………………………………………………………
……………
20. Nilai – nilai dari Spiritualitas Ignasian di SMA Kolese De Britto ini
membantu saya untuk
a. Menemukan tujuan saya belajar di SMA Kolese De Britto
b. Semakin bersemangat untuk belajar di SMA Kolese De Britto
c. Membantu memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang semakin baik
d. …………………………………………………………………………
…………..
Usaha yang dilakukan agar semangat spiritualitas ignasian dapat lebih
meningkatkan motivasi belajar
21. Usaha apa yang perlu dilakukan sekolah untuk membuat siswa semakin
menghidupi spiritualitas Ignasian dan membantu siswa untuk
meningkatkan
a. Memberikan retret/rekoleksi/seminar bagi Semua siswa De Britto
mengenai Spiritualitas Ignasian
b. Membiasakan Siswa untuk berefleksi
c. Melaksanakan kegiatan rohani ( doa, Retret, dll) yang menekankan doa
St. Ignasius Loyola dalam Latihan Rohani
d. …………………………………………………………………………
…………...
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