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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR
MENGAJAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK (PAK) DI KELAS XI IPA
SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA MENURUT THOMAS
GROOME. Judul ini dipilih b
erdasarkan pada pengalam an penulis saat
mengadakan praktek m engajar di SM A Stella Duce 2 Yogyakarta. Ada
keprihatinan atas situasi pem belajaran yang kurang m enggali pengalam an hidup
naradidik dalam belajar. Akibatnya, s ituasi m enjadi m onoton dan pem belajaran
kurang efektif. Maka, penulis berupaya untuk m
enemukan solusi dengan
menggunakan pendekatan pe mikiran t okoh yang m enekuni bidang Pendidikan
Agama Katolik yaitu Thom as Gr oome. Pemikiran Thom as Groome tentang
Pendidikan Agam a Katolik dipandang pen ting dan berguna karena didasari
pendekatan dengan m etode interdisiplin ilmu. Thom as Groom e adalah seorang
tokoh sekaligus pem ikir pendidikan agam a Kat olik yang bergiat dalam praksis
untuk m elakukan pembaruan-pembaruan pe mikiran hingga turut m eletakkan
fondasi bagi Pendidikan Agama Katolik.
Skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan studi pustaka. H al
ini dim aksudkan untuk m emperoleh ga mbaran tentang pokok-pokok pem ikiran
Thomas Groome tentang PAK yang meliputi: hakikat, tujuan, konteks, model dan
pelaku PA K. Persoalan m endasar dari penelitian ini a dalah s ejauh m ana
pemikiran-pemikiran Thomas Groome dapat terlaksana dalam proses dan praksis
belajar mengajar PAK di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Metodemetode yang relevan yang digunakan da
lam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode observasi partisipatif, kuesioner dan wawancara.
Hasil penelitian m enunjukkan bahwa: pertam a, Groom e m emberi
kontribusi tentang pemahaman hakikat, tujuan, konteks, model, dan pelaku dala m
PAK. Kedua, Groom e m emelopori ide pe mbelajaran PAK dengan m odel SCP,
sebagai pendekatan bagi di jenjang Sekol ah Menengah Atas. Ketiga, dari tinjauan
pelaksanaan proses belajar m engajar PAK kelas XI IPA di SMA Stella Duce 2
Yogyakarta, penulis m endapatkan tiga poi n penting, yakni; (a ). sebagian besar
dari pem ikiran Thom as Groom e tenta ng hakikat, tujuan, konteks, model dan
pelaku PAK sudah dipaham i dan terlaksana di dalam proses belajar m engajar di
kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyaka rta. (b). PAK m embantu naradidik
untuk m emperkembangkan im an. ( c). sarana m edia audio visual, cerita-cerita
maupun pe ngalaman-pengalaman konkret yang dialam i oleh guru PAK sangat
membantu naradidik untuk memahami pembelajaran PAK di sekolah.
Penulis dalam karya ini m enyampaikan sebuah pem ikiran Thom as
Groome berupa suatu usulan program
dalam proses belajar-m engajar PAK
dengan model Shared Christian Praxis (SCP). Mela lui program yang ditawark an
ini, diharapkan pendidik m aupun pesert a didik sem akin cerdas m engolah dan
menggali pengalaman imannya dal am kegiatan belajar m engajar sehingga dalam
proses belajar mengajar lebih hidup dan tidak menoton.
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ABSTRACT
This th esis is entitle d REVIEWING THE EXECUTION OF
TEACHING ACTIVITY OF CATHOLIC RELIGION IN 11TH
(MATHEMATIC AND SCIENCE PROGRAM) AT STELLA DUCE II
SENIOR HIGHSCHOOL YOGYAKARTA IN OF THOMAS GROOME’S
THEORY. The choice of this title was base d o n the au thor’s experien ce when
teaching at aforem entioned school. It wa s co ncerned ab out the lack of due
attention to experience in the teach ing act ivity in the s chool. As a resu lt, class
activity became dull and boring. The author attem pted to find out at solution by
using the approach of Thom as Groom e, an expert in the field of
Catholic
Religious Education. Base d upon interdisciplinary ap proach. Thom as Groom e
view on religious education is consider ed im portant. He is bort a thinker and
educator at the sam e tim e, and he con tinues to provide fres h insinghts to lay a
foundation for Catholic Religious Education.
This study adopts a descriptived, analytic method combined with literature
research. It intends to have an overall idea of Thom as Groome’s thought on the
essence, aim, contexts , m odels and agen ts of religious e ducation. The m ain
question of this study is to what extent Thomas Groome’s thoughts can be put into
practive in the aforem entioned classes of Stella Du ce II Senior Highschool
Yogyakarta. In view of this , the author m ade use of a participative observation,
questionnaire and interviews.
The survey shows: first, that Gro ome’s ideas significantly contributes
towards at better understanding regarding th e essence, aim , context, m odel and
agents in religious education. Second, Groome is a pioneer on the use of “Shared
Christian Praxis” m ethod in teach ing relig ious at Senior H igshcool. Third, the
author ar rives at the th ree im portant points within the tea ching activity in the
aforrementioned class of Stella Duce II Senior Highschool Yogyakarta, nam ely;
a).that Groome’s ideas has in large part been understood and put into practive in
the aforem entioned clas s; b). th at Catho lic religiuos education has helped the
students to improve their faith life; and c). the audio-visual means, stories as well
as concrete experiences ar e very helpful for the stude nts to understand what is
being taught in Catholic Religiuos Education.
As a conclusion of this study, the au thor proposes a program based on
Shared Christian Praxis model. It is hope d that both teachers and students will be
more able to deal with their life expe rience in a m ore liv ely way as to avoid
monotony in the teaching process.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pendidikan pada dasarnya m engangkat derajat manusia ke m artabat yang
lebih luhur. Menurut pandangan tersebut, manusia yang bermartabat luhur mampu
menentukan nasibnya sendiri dan de

ngan kekuatannya sendiri m

ampu

mengembangkan diri dan m encapai kepe nuhan eksistensinya m enjadi m anusia
paripurna. Proses pem anusiawian m anusia m emang sering kali m endapat ranah
yang berkembang di dalam pendidikan.
Pemahaman dasar m anusia sebagai subyek m embedakan manusia dengan
makhluk lainnya, seperti hewan dan tu
manusia mam pu berpikir, dan m
Kemampuan akal budi m

mbuhan. Dengan dibekali akal budi,

ampu berkom unikasi dengan sesam

anusia m elahirkan pendidikan yang sem

anya.
akin

memampukan m anusia untuk sadar m engenai dirinya, m engenal lingkungannya,
mengenal sesam anya, dan juga T uhan ya ng m enciptakannya. Oleh karena itu,
pendidikan juga m emuat visi spiritu al. Visi spiritual berarti Pendidikan Aga ma
Katolik secara konsisten terus berusaha m

emperkembangkan kedalam an hidup

peserta didik, m emperkembangkan jati diri atau inti hidup m ereka (Heryatno,
2008: 14). Kedalam an hidup ya ng dimaksud adalah m anusia melibatkan diri dan
jiwanya dalam pertem uan dengan Allah serta bagi sesam anya yang menderita.
Dari sinilah, Pendidikan Agam a Katolik m enjadi proses yang terus m

enerus

diusahakan, karena m elibatkan unsur m anusia sebagai subyek yang peduli pada
hal-hal yang di luar dirinya, termasuk beriman pada Tuhan.
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Pemerintah Republik Indonesia juga

m enegaskan visi pendidikan

menyeluruh (kom prehensif) m enyangkut poten si diri peserta didik, yakni tidak
hanya m engembangkan kem ampuan dan m embentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nam un,
pendidikan juga bertujuan untuk berkem

bangnya potensi peserta didik agar

menjadi m anusia yang berim an dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilm u, caka p, kreatif, m andiri, dan m enjadi warga
negara yang dem okratis serta be rtanggung jawab (Undang-Undang Republik
Indonesia, 2005).
Rumusan paham

pe ndidikan di at

as m emuat dua tujuan, yaitu

mengembangkan kem ampuan peserta didi k dan yang tidak kalah pentingnya
adalah mengembangkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan
yang terakhir disebut inilah yang menega skan p eran Pend idikan Agam a Katolik
menjadi penting dalam kurikulum pendi dikan suatu negara. Mengapa? Karena
Pendidikan Agama Katolik mampu mengembangkan potensi insani peserta didik
sebagai citra Allah dalam keberadaannya di keluarga, sekolah, dan m asyarakat
dan menjadikannya semakin menjadi manusia beriman, bertakwa, beraklak mulia.
Pendidikan Agama Katolik (selanjutnya disingkat PAK) merupakan bagian
dari bagian pelayanan pastoral m embantu Gereja yang m embuat peserta didik di
sekolah sadar akan segala realitas, agar dapat sampai kepada Tuhan sebagai tujuan
akhir hidupnya. Konsili Vatikan II dalam Gravissimum Educationis (GE) artikel 8
menandaskan bahwa PAK di sekola h dijiwai o leh semangat kebebasan Injili dan
cinta kasih, dan m

embantu kaum

muda, supaya dalam

mengembangkan
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kepribadian m ereka sekaligus berkem bang s ebagai ciptaan baru. Pengajaran
Pendidikan Aga ma Katolik m engarahkan se luruh kebudayaan m anusia akhirnya
kepada pewartaan keselam atan, sehingga peng etahuan yan g secara berangsurangsur diperoleh para siswa tentang duni a, kehidupan dan m anusia disinari oleh
terang im an. Artinya, PAK m embentuk prib adi m anusia ke arah tuju an akhir
hidupnya (Tuhan), dan kebaikan masyarak at, sebab m anusia merupakan anggota
masyarakat dan harus berperan serta dalam masyarakat sebagai manusia dewasa.
Dengan dem ikian, penyelenggaraan Pendidikan Aga ma bagi anak, rem aja dan
orang dewasa juga merupakan cakupan dari PAK.
Penyelenggaraan PAK di sekolah

merupakan suatu sistem

yang

berlangsung dalam lembaga pendidikan formal yaitu pada jenjang Sekolah Dasar,
Sekolah Menegah Pertam a dan Sekolah Menegah Atas. Pendidikan form al ini
merupakan upaya bantuan terhadap pe

ndidikan orang tua bagi anak-anaknya,

karena m ereka adalah pendidik yang pe rtama dan utam a supaya peserta didik
mampu m enggumuli hidup dari segi panda
mudah-mudahan dapat berkem

ng Kristiani dan dengan dem

bang m enjadi m anusia paripurna (m

ikian
anusia

beriman).
PAK di sekolah, dipaham

i seba gai proses pendidikan im

an yang

berlangsung secara berkesinambungan. Dikatakan berkesinambungan, oleh karena
PAK di sekolah m erupakan bentuk komunikasi atau interaksi iman terus menurus
antara guru dan peserta didi k ataupun antar sesam a peserta. Komunikasi iman ini
mengandung unsur penghayatan im an dala m pelbagai bentuk terutam a dala m
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proses kegiatan belajar m engajar, m isalnya bercerita tentang pengalam an hidup
(sharing), ceramah, refleksi.
Namun, kenyataan yang terjadi di
dari ciri idealnya. Maka, penulis perlu
mengajar di sekolah menurut Thom
terjadi di sekolah dan m

sekolah, proses PAK m alah m enjauh
meninjau pelaksanaan proses belajar

as Gr oome agar m engatasi m asalah yang

ampu m eningkatkan kualitas pelaksanaan belajar

mengajar PAK sehingga lebih m enyenangkan bagi peserta didik. Tinjauan yang
dimaksud berarti penulis m elihat, m engamati, dan m enganalis proses serta hasil
belajar peserta didik dalam pelajaran P AK di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2
Yogyakarta.
Tinjauan PAK dalam konteks pembelaj aran di sekolah, beberapa m asalah
yaitu: pertama, PAK yang diajarkan m asih bersumber pada Kitab Suci dan tradisi
Gereja Kato lik. Kedua , guru m enganggap peserta didik sebagai subyek, bukan
melulu sebagai obyek. Ketiga, m etode pengajaran PAK belum lebih bervariasi
seperti sharing pengalam an, di skusi kelom pok, dan kegiatan outdoor. Keem pat,
peserta didik cenderung te rgantung pada guru agam anya, karena m erasa kurang
percaya diri ketika diminta untuk sharing pengalaman hidup yang dibingkai dalam
konteks iman Katolik.
Kelima, PAK m asih dianggap pelaja ran yang kurang bergengsi pada
tingkat prestasi akadem ik karena, pesert a didik, guru serta m asyarakat cenderung
menjunjung nilai-nilai yang berunsurkan lo

gika m urni daripada nilai sosial

ataupun agama. Keenam, guru di sekolah terkadang hanya m entransfer ilmu atau
informasi dan bukannya m enjadi telada n hidup yang m engomunikasikan im an
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Kristiani. Akibatnya, guru sulit untuk bisa berkomunikasi menjadi teman, saudara,
sahabat, dan orang tua bagi peserta di

dik. Suasana dem ikian m embuat peserta

didik kurang m erasa nyaman karena sekolah bukan bagian dari keluarga m ereka.
guru agam a terkadang m asih m engajar secara monoton sehingga PAK kurang
diminati peserta didik. Gu ru perlu m engembangkan diri dan kom petensinya di
bidang pengajaran agam a. Ketujuh, pe serta didik m asih m engedepankan cara
berpikir bahwa urusan PAK ga

mpang dan tidak akan m

enjadi bahan ujian

nasional.
Permasalahan-permasalahan pem belajaran PAK di atas juga m

enjadi

perhatian Thomas Groome, seorang ahli Pendidikan Agama asal Amerika Serikat.
Ia am at berm inat m eneliti PAK da ri sudut ilmu baik dalam perspektif teologi
maupun filsafat. Beberapa istilah y ang mewakili ide-ide Groom e: sharing im an
Kristiani, p endidikan r eligius, ref leksi kr itis, pe serta di dik, eksternalisasi,
objektifikasi, internalisasi. Pem ikiran Groome t erbentuk dan terpengaruh oleh
pemikiran Aristoteles, Hegel, Marx, Ha

bermas, Paulo Freire dan K

atolisisme

(Woodbridge, 1996. Review of Sharing Faith: The Way of Shared Praxis.pdf)
Dalam bukunya

Christian Religious Education, Groome m emberikan

sumbangan pem ikiran p ositif b agi perkem bangan ilm u PAK. Sebagai seor ang
pendidik, ia tidak berbicara m elulu tenta ng “apa” itu pendidikan, tetapi ia lebih
memfokuskan perhatiannya pada hakikat

dan perkara “bagaim ana” menjadikan

peserta didik sebagai subyek yang berim an. Oleh karena itu, penulis m embahas
hakikat, tujuan, konteks, m

odel dan pe laku PAK. Kelim a hal ini, m

Groome, adalah hal dasar yang melandasi PAK.

enurut
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Dari uraian di atas, pen ulis tertarik untuk m elihat, mengamati bagaimana
pelaksanaan proses belajar m engajar P AK. Tempat penelitian ini dilakukan di
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Mengapa

di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta?

Alasannya, pertam a penulis pernah m engikuti proses belajar m engajar PAK di
sekolah tersebut. Kedua, penulis m

erasa perlu adanya peningkatan terhadap

proses pembelajaran P AK di sekolah tersebut yang diteropong dari pem ikiran
seorang Thom as Groom e. Ketiga, penulis m enemukan situasi m enarik yakni di
sekolah tersebut peserta di diknya adalah perem puan da n am at plural (beraneka
suku, agama, dan situasi ekonomi).
Berdasarkan latarb elakang terseb ut di atas penulis berm
memaparkan tulisan dengan judul

aksud

“TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES

BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK (PAK) DI KELAS
XI IPA SMA STEL

LA DUCE

2 YOGYAKARTA MENUR UT THOMAS

GROOME.”

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belak ang di atas, perm asalahan yang m enjadi titik tolak
penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.

Apa sajakah pokok-pokok pem

ikiran Thom as Groom e tentang

Pendidikan Agama Katolik?
2.

Bagaimana pelaksanaan proses belajar m

engajar Pendidikan Agama

Katolik di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta?
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3.

Usaha-usaha apa saja yang hendaknya dilakukan oleh guru Pendidikan
Agama Katolik dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan proses belajar
mengajar di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta?

C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:
1.

Memaparkan pokok-pokok pem

ikiran Thom as Groom e tentang

Pendidikan Agama Katolik
2.

Mendeskripsikan pelaksanaan proses belajar m engajar dalam Pendidikan
Agama Katolik di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta

3.

Menemukan usaha peningkatan da

lam penyelenggaraan Pendidikan

Agama Katolik di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.

D. MANFAAT PENULISAN
Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain :
1. Bagi Pendidik
Penulisan ini bisa m

emberikan sum bangan gagasan dan hasil

penulisan bagi tercapainya pelaksan aan proses belajar m engajar PAK.
Penulisan ini juga untuk mengingatkan para guru bahwa penghayatan yang
benar dalam proses PAK selalu berp

egang bahwa peserta didik adalah

subyek yang dinamis. Pendidikan menjadi suatu proses pembelajaran tidak
hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru.
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2. Bagi Penulis
Penulisan ini m enambah pemahaman, pengalaman, pengetahuan akan
pelaksanaan proses belajar mengajar PAK.

E. METODE PENULISAN
Dalam penulisan skripsi ini penulis

akan m enggunakan m etode analisis

deskriptif dan studi pustaka. Yang di

masksud analis is deskriptif adalah usaha

penulis m enganalisis buku dan sum

ber bahan dari T homas Groom e dan

membahas kembali gagasannya secara de skriptif dalam bentuk tulisan. Hal yang
sama penulis lakukan untuk m

emperoleh g ambaran mengenai b

agaimana

pelaksanaan proses belajar m engajar PAK dengan penelitian kualitatif untuk
mengetahui sejauh m ana pelaksanaan proses belajar m engajar PAK di kelas XI
IPA SMA Stella D

uce 2 Yogyakarta.

Untuk m emperoleh data penulis

menggunakan metode observasi partisipatif, kuesioner dan wawancara.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk m emperoleh gambaran yang je las m engenai tulisan ini, penulis
akan menyampaikan pokok-pokok gagasan sebagai berikut:
BAB I m emuat pendahuluan yang m eliputi latar belakang penulisan,
perumusan masalah, tujuan penulisan, m anfaat penulisan, m etode penulisan, dan
sistematika penulisan.
BAB II menguraikan sekilas tentang latar belakang Thomas Groome yang
mencakup riwayat hidup, pendidikan dan

karyanya serta m enguraikan tentang
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pokok-pokok pe mikiran Thom as Groom e tent ang PAK ya itu hakikat, tujuan,
konteks, model dan pelaku Pendidikan Agama Katolik.
BAB III m

embahas tentang ga mbaran pelaksanaan p

roses b elajar

mengajar PAK di kelas XI IPA SM A Stella Duce 2 Yogyakarta pertam a tentang
selayang pandang SMA Stella Duce 2 Y ogyakarta yang meliputi sejarah singkat,
visi-misi, gam baran umum , keadaan guru, keadaan siswi, dan kegiatan belajar
mengajar PAK. Kedua mencakup penelitian yaitu latar belakang penelitian, tujuan
penelitian, instrumen pengumpulan data, re sponden penelitian, tem pat dan waktu
penelitian, variabel penelit ian, laporan hasil penelitian serta pem bahasannya dan
kesimpulan hasil penelitian.
BAB IV me nguraikan upaya untuk m eningkatkan kualitas pelaksanaan
proses belajar mengajar PAK di kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
BAB V penutup m
kesimpulan, penulis akan m

enyampaikan ke simpulan dan saran. Dala
engungkapkan kem bali inti pokok dari seluruh

rangkaian pembahasan penulisan skripsi ini.

m
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BAB II
POKOK-POKOK PEMIKIRAN THOMAS GROOME TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
Bab dua ini akan m

enguraikan lata r belakang hidup pribadi Thom

as

Groome dan pokok-pokok pem ikirannya te ntang Pendidikan Agam a Katolik.
Uraian dalam bab ini m

erupakan fokus utam a dari skripsi ini. Untuk

membahasnya, bab ini dibagi dalam dua bagian besar, yakni: pertam a, membahas
riwayat hidup Thom as Groome untuk m elihat pengaruh keluarga dan lingkungan
pendidikan dan karyanya. Kedua

menyampaikan pandangan Thom as Groom e

yang membahas pokok-pokok Pendidikan Agama Katolik yang meliputi: hakikat,
tujuan, konteks, m odel dan pelakunya. Is i uraian bab dua ini m

engandalkan

bukunya Christian Religious Education. ”Berbagi Cerita dan Visi Kita”.

A. Latar Belakang Thomas Groome
1. Riwayat Hidup
Thomas H. Groom e lahir di daerah Kildare, Irlandia. Ayahnya bernama
Terence P Groome dan ibunya bernama Margaret Flood. Ia memiliki saudara lakilaki bernam a Bernard Groom e bersam a istrinya, Dorine Dwyer yang turut
membantunya dalam menulis karyanya yang ternama berjudul Christian Religious
Education (Groome, 2010: xxii). Groome dibesarkan dalam keluarga dan Tradisi
agama Katolik yang kuat. Di m ana ia pe rnah mengenyam pendidikan di sem inari
(tempat pendidikan calon pastor). S aat masih menjadi m ahasiswa teologi, ia juga
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menjadi guru agam a di sem inari. Da lam pengantar buku “Pendidikan Aga

ma

Kristen, Berbagi Cerita dan Visi Kita”, ia mengisahkan demikian:
Pada bulan Septem ber 1966, saya melangkah ke dalam kelas agama untuk

pertama kalinya m enjadi guru.Tem patnya adalah d i sebuah sekolah menengah
anak laki-lak i Katolik. Sa ya adalah seo rang m ahasiswa teologi t ahun keti ga di
sebuah sem inari yang dekat dengan sekol ah tersebut, dan
mereka ad alah
praktikum pelay anan saya selama satu tahun. Mata pelajaranny a, yang hanya
diberi nam a Religion III (Agam a III), direncanakan bertem u tiga kali seminggu
selama empat puluh menit (Groome, 2010: xiii).

Dari kisah tersebut dapat dikataka n bahwa Groom e be rasal dari lingkup
pendidikan Katolik. Dalam lingkungan seperti inilah, Groome berkembang dalam
iman Katolik yang kuat. Sejak m engenyam pendidikan di seminari, ia mengalami
dinamika pertum buhan im an yang m engantarkannya untuk m emfokuskan pada
pendidikan agam a sa mpai je njang pendidikan tertinggi, yaitu guru besar bidang
agama di Boston College.

2. Pendidikan dan Karyanya
Setelah m enamatkan pendidikan S eminari di St. Patrick’s College di
Carlow, Irlandia (1968), beberapa ta

hun kemudian, Groom e m enyelesaikan

pendidikan MA di Universitas Fordham dalam bidang Pendidikan Agam a (1973).
Setelah m enyelesaikan pendidikan Mast er, ia la lu m elanjutkan pendidikan
doktoralnya di Universitas Columbia dalam bidang Teologi dan Pendidikan.
Kini, Groom e adalah seorang profesor teologi dan pendidikan agam a di
Boston College dan merupakan Senior Faculty di Institute of Religious Education
and Pastoral Ministry. Latar belakang pendidikan seba gai profesor teologi dan
pendidikan agam a sangat m enentukan kipr ah dan karir Groom e. Maka, dari
riwayat pendidikan tersebut, Groome dapa t dikatakan sebagai ahli di bidang PAK
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(Pendidikan Aga ma Ka tolik) yang kenam aan di Am erika dan juga di negaranegara lain. Ia m emiliki minat yang besar dalam penelitian d i bidang pendidikan
agama, pastoral dan teologi praktis (www.catholic.culture.org).
Groome m engarang empat buku yang terk enal. Buku pertam anya adal ah
Christian Religious Education Sharing Our Story and Vision (1980). Buku ini
menyampaikan pokok-pokok tentang PAK (P endidikan Aga ma Kat olik), yang
berisi hakikat, tujuan, konteks, m odel dan pelaku PAK. Sebelas tahun kem udian
tepatnya pada tahun 1991, ia m enerbitkan buku keduanya yang berjudul Sharing
Faith: The Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral
Ministry. Pada bukunya yang kedua ini, Groome secara khusus memelopori model
PAK yang ia nam ai Shared Christian Praxis (SCP) dan model PAK ini sangat
terkenal di seluruh dunia . Buku ketiga yang berjudul

Education For Life: A

Spiritual Vision For Every Teacher and Parent (1998) m emaparkan secara
mendalam tentang visi spritualitas bagi se tiap pendidik (guru) dan orangtua. Dan
buku yang keem pat berjudul yaitu What Makes Us Catholic (2003). Buku ini
menguraikan pokok-pokok utama dari anugerah Allah yang menjadikan kita dapat
disebut sebagai seorang Katolik.
Sisi m enarik dari latar belakang

pendidikan Groom e adalah pertam a,

konsistensinya untuk tetap m enekuni pendi dikan Aga ma Kristen sebagai fokus
penelitian dan juga karya utam anya. Artinya, Groome amat berminat pada bidang
pendidikan agam a sehingga ia m

emiliki ke prihatinan terhadap s istem yang

diterapkan dalam pendidikan agam a, secara khusus di sekolah-sekolah Katolik.
Kedua, ia menerapkan dasar-dasar filsafat untuk menguraikan problem pendidikan
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agama. Biasanya, persoalan pendidikan agam a hanya diletakkan dalam urusa n
kurikulum yang telah diatur sedem ikian rupa oleh para birokrat. Nam un, Groome
meletakkan cara berp ikir k ritis-reflektif dan pem bebasan sebagai pendekatan
untuk menemukan jalan keluarnya.

B. Pokok-pokok Pemikiran Thomas Groome tentang Pendidikan Agama
Katolik
Tulisan berikut ini akan m enguraikan pokok-pokok pem ikiran Thomas
Groome tentang Pendidikan Agam a Katolik yang diolah dalam bukunya, yang
pertama yaitu Christian Religious Education (Pendidikan Agama Kristen) Berbagi
Cerita dan Visi Kita. D i samping itu penulis juga m enyinggung buku yang kedua
Sharing Faith: The Comprehensive Approach to Religious Education and
Pastoral Ministry. Penulis juga m enggunakan buku yang telah disadur oleh
Heryatno yaitu Pokok-Pokok Pendidikan Ag

ama Katolik di Sekolah Program

Studi Pendidikan Kekhususan Pendidika n Agam a Katolik untuk m empermudah
memahami pemikiran Groome.

1. Hakikat Pendidikan Agama Katolik
Pada bagian ini penulis m

enguraikan hakikat pendidikan dari gagasan

Thomas Gr oome yang diolah dalam

bukunya yang pertam a tentang hakikat

pendidikan sebagai pendid ikan dalam waktu yang m eliputi tiga dimensi yaitu
masa la mpau, m asa kini dan m

asa depan kemudian tentang hakikat politis

mendidik para peziarah dalam waktu. Untuk memahami hakikat pendidikan dalam
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uraian pada bagian ini dengan baik, pert ama-tama kita perlu m enyadari apa yang
menjadi perhatian utama Groom e, yakni pendidikan. Maka, sejak awal yang
dipaparkan adalah arti dari pendidikan tersebut.
Pendidikan dari sudut etim ologi berasal dari bahasa Latin

ducare (kata

yang m emiliki asa l yang sam a ducere) yang m encakup tiga dim ensi yakni
menuntun, mengarahkan atau m emimpin” dan aw alan e, berarti “ ke luar”. Maka
berdasarkan asal kata tersebut pendidi

kan berarti kegiatan m enuntun ke luar

(Groome, 2010: 5).
Maka dari k etiga dim ensi tersebu t d apat d ilihat proses m enuntun ke lu ar
yaitu: titik berangkat dari m ana, proses m asa kini dan m asa depan ke arah m ana
tuntunan dilaksanakan. Ketiga dim ensi in i tidak dapat dipisahkan, nam un dapat
dibedakan untuk keperluan analisis. Dim ensi pertam a, titik berangkat dari m ana
menjelaskan pada m asa lam pau, di m ana di mensi ini m enunjukkan apa yang
peserta didik telah ketahui atau apa yang pendidik telah ketahui, dan peserta didik
memiliki kem ampuan batin iah untu k m enggunakannya secara s adar. Di mensi
kedua, proses masa kini yang sedang di realisasikan, menekankan bukan apa yang
telah ada, melainkan apa yang sedang ditemukan oleh peserta didik ketika dimensi
kedua datang m enjumpai peserta didik m
Dimensi ketiga yaitu yang belum

elebihi batasan-batasan m asa kini.

, m enunjukan ke arah m

dilaksanakan. Menuntun ke luar adalah

ana tuntunan

kegiatan yang ditujukan ke arah m

asa

depan, ke arah horizon yang melebihi batas-batas masa kini seseorang yang belum
direalisasikan. Karena masa kita yang akan datang terbuka, m aka tidak akan ada
akhir bagi m anusia untuk m emperoleh pengetahuan. Dimensi m asa depan ini
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adalah s ebuah aspek trans enden dari k
memampukan orang-orang m

egiatan p endidikan. D imensi ini

ewujudkan dan m

elampaui apa yang belum

terwujud, tetapi yang kemungkinan besar dapat terwujud (Groome: 2010:6-7).
Dalam bukunya, Groome lebih m emilih menggunakan istilah “Pendidikan
Agama Kristen”, bukan Pendidikan Agam

a Katolik. Pertany aan awal yang

muncul adalah, m engapa Groome tidak menggunakan Agama Katolik dan m alah
menggunakan Agama Kristen? Padahal ia adalah seorang yang beragama Katolik.
Pertanyaan ini dijawab Groom

e dengan

mengajukan keberatan atas istilah

Katolik. Groom e tam paknya m enggunakan alur pem

ikiran deduktif , yaitu

menggunakan universalitas Kristen untuk menuju pada penggunaan pendidikan
agama yang tidak terpisah-pisah dalam rupa sektarianisme. “Keberatan lain,” tulis
Groome, “adalah kata sifat Kristen dimengerti tidak cukup spesifik mengingat ada
pendidikan Gereja K atolik Roma, Gereja

Presbiterian, Gereja B

sebagainya. Akan te tapi apab ila, m enjadi terlalu spesifik dapat m

aptis, dan
enimbulkan

pandangan yang picik dalam hal yang seha rusnya m enjadi kegiatan bersam a”
(Groome, 2010: 35).
Dari jawaba n ini, Groo me sebenarnya m emiliki dua alas an, pertam a ia
mendukung terciptanya gerakan ekum enis dengan m enggunakan istilah Kristen
(dan bukan Katolik). Kedua, istilah Kriste n tersebut, dalam perspektif Groom e,
dapat m embantu untuk m engingatkan um at Kristen seluruhnya sebagai pengikut
Kristus yang dipanggil untuk m enjadi um at Gereja Kristen ya ng universal tanpa
sekat-sekat pembatas.
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Dalam konteks Gereja yang univ

ersal tersebut, Groome m

emaknai

kegiatan pendidikan adalah kegiatan politis. Kegiatan politis ini sebagai intervensi
yang dilaku kan secara sengaja dan sistem atis dalam kehidupan m anusia yang
berusaha untuk m

empengaruhi cara

masyarakat (Groom e, 2010: 21). Ini m

mereka m enjalani kehidupan dala

m

enyatakan bahwa hakikat pendidikan

bersifat politis berarti m enggambarkan se mua pihak yang terlibat di dalam

nya

dengan penuh kesadaran m engambil bagian di dalam penataan hidup bersam a
sehingga kenyataan hidup yang pers onal dan publik dapat saling m

endukung.

Kegiatan yang bersifat po litis ini mendorong peserta di dik untuk bersikap kritis,
beriman dewasa dan sebagai m

akhluk sosi al yang m emiliki keprihatinan dan

kepedulian nyata terhadap permasalahan sosial.
Groome mendefinisikan

hakikat Pendidikan Aga ma Kristen sebagai

kegiatan politis bersama para p eziarah dalam waktu yang se cara sengaja bersama
mereka m emberi perhatian pada kegiatan

Allah di m asa kini kita, pada cerita

komunitas iman Kristen, dan Visi Keraj aan Allah, benih-benih yang telah hadir di
antara kita (Groome, 2010: 37).
Dalam des kripsi itu, ia m enyatakan m engenai apa yang para pendidik
Agama Kristen lakukan berasal dari Tradis i iman dan visi K erajaan Allah orangorang Kristiani, dengan m enggambarkan Yesus Kristus sebagai contoh dalam
kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pali
umum adalah Pendidikan Aga

ng penting untuk dipe rhatikan secara

ma Kristen ikut am

pendidikan yang bersifat politis (Groome, 2010: 37).

bil bagian dalam hakikat
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Dalam ga mbaran tersebut, Groom e m engkhususkan m engenai apa yang
para pendidik Agam a Kristen lakukan be rasal dari cerita kom unitas-komunitas
Kristen dengan ekspresinya yang paling

awal dalam Yes us Kristus, dan visi

Kerajaan Allah yang se mpurna yang ditim bulkan oleh cer ita. Tentuny a, cerita
yang dim aksud tercipta dalam lingkungan hidup yang dijiwai oleh “sem angat
injil”, kebebasan dan cinta kasih sehingga m urid akan terbantu m engembangkan
kepribadiannya (GE, art. 7 dan 8).

2. Tujuan Pendidikan Agama Katolik
Tujuan pen didikan ag ama Kato lik, m enurut Groo me dalam buku
“Christian Religious Education (Pendidikan Agama Kristen) “Berbagi Cerita dan
Visi Kita” yaitu dem i terwujudnya nila i-nilai K erajaan Allah, untuk m enghidupi
iman Kristiani dan untuk kebebasan manusia. Menurut Groome tujuan Pendidikan
Agama Kristen adalah untuk m emampukan para peserta didik sebagai orangorang Kristen untuk hidup sesuai dengan

iman Kristen. Apa yang sebenarnya

diharapkan dari seorang Kristen dan bagaim ana gaya hidup yang diprom osikan
telah m engambil ekspr esi-ekspresi ya ng berbeda pada waktu yang berbeda
(Groome, 2010: 48).
2.1.

Demi Terwujudnya Nilai-nilai Kerajaan Allah
Kerajaan Allah adalah rencana Allah bagi ciptaan. Kerajaan Allah adalah

tema dan tujuan utam a dalam pe mberitaan dan kehidupan Yesus Kristus. Oleh
karena itu, kegiatan pendidikan dim aksudkan untuk m engantar orang-orang ke
arah im an Kristiani, tu juan utam a pendidikan yang dem ikian adalah Kerajaan
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Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Kerajaan Allah memiliki konotasi yang unik
bagi setiap individu (Groome, 2010: 69)
Kerajaan Allah sebagai

metapurpose yaitu untuk mem

perjuangkan

terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah di dalam diri Ye sus Kristus. Yesus Kristus
di dalam sabda, karya dan seluruh

hidup-Nya m empunyai keprihatinan pokok

mewartakan serta m ewujudkan Kerajaan Allah. Terwujudnya Kerajaan Allah
merupakan visi dasar atau arah utam

a seluruh kegiatan pendidikan di dalam

Pendidikan Agama Katolik. Pendidikan da lam iman menuntut proses pendidikan
yang m embentuk dan m emberdayakan se luruh dim ensi hidup peserta didik
sebagai m itra Yesus Kristus di dala m me mperjuangkan terwujudnya Kerajaan
Allah di tengah-tengah komunitas sekolah mereka (Heryatno, 2008: 26-27).
Groome m enjelaskan Kerajaan Alla h sebagai suatu “sim bol” yang padat
dari kehendak dan karya Allah di te ngah-tengah hidup m anusia, Kerajaan Allah
merupakan m isteri yang kekayaannya tidak

pernah habis tertim ba oleh daya

pengetahuan manusia yang bersifat terbatas. Ia menguraikan dua belas pernyataan
berkaitan dengan arah dasar pendidikan iman demi Kerajaan Allah:
Pertama, Kerajaan A llah adalah se buah simbol yang m enggambarkan
kehadiran Allah yang aktif yang berkuasa di atas, di dalam , dan di akhir sejarah.
Hal ini dem ikian karena ke daulatan Allah sebagai penc ipta dan penopang di atas
segala sesuatu, kesem purnaan visi A llah bagi ciptaan ak an terre alisasikan hanya
di akhir sejarah, tetapi pada waktu bersamaan Allah aktif di tengah-tengah sejarah
demi mewujudkan kesempurnaan pemerintahan Allah (Groome, 2010: 69-70). Ini
mau mengatakan bahwa Kerajaan Alla h merupakan simbol yang mengungkapkan
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tindakan Allah yang senantiasa hadir m enyertai dan berkarya di tengah-tengah
kehidupan manusia yang tidak pernah bosan mengasihi manusia dan memberikan
kebaikan dan berkat-Nya bagi kehi

dupan m anusia. Kerajaan Allah adalah

kekuatan tindakan Allah sebagai Tuhan pe ncipta dan penyelam at manusia. Nilainilai Kerajaan Allah sesuai dengan sifat utam a Allah yang penuh kasih, sabar dan
setia dalam m enghendaki kedam aian, cint a kasih, penyelesaian dan keutuhan,
kesatuan dan kebahagian, kepenuhan dan kelim
berakhirnya segala penderitaan m

pahan, kegem biraan dan

anusia. Allah m enghendaki supaya setiap

manusia berkembang mencapai kepenuhan dan kesempurnaan hidup.
Kedua, sad ar akan keterbatasan b ahasa kita dan sada r b ahwa selu ruh
waktu adalah aspek dari “waktu yang

sama”, kita dapat berbicara m

engenai

Kerajaan Allah sebagai Kerajaan yang ada di masa lam pau, masa kini dan m asa
yang akan datang. Kerajaan Allah ada di m asa lam pau dalam pengertian bahwa
Kerajaan Allah telah datang secara definitif dalam Yesus Kristus ; Kerajaan Allah
ada di m asa yang akan datang dalam

pengertian kesem purnaannya belum

sepenuhnya terwu jud dan kesem purnaannya akan m emiliki kebaruan yang
radikal; Kerajaan Allah ada di masa kini dalam pengertian bahwa tanda-tanda dari
Kerjaaan Allah telah hadir di antara kita, dan Kerajaan Allah direalisasikan secara
eksistensial ketika kehendak Allah dila kukan dalam waktu kita (Groom e, 2010:
70). Di atas penulis telah m

enjelaskan bahwa Kerajaan Allah dapat dipaham i

dalam kont eks m asa lampau, sekarang dan m asa yang akan datang. Di dalam
konteks masa lampau, Kerajaan Allah s udah mulai terwujud di dalam pengutusan
dan peristiwa Yesus Kristus, lebih-lebih di dalam peristiwa paskah-Nya. Sedang

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
20

pada m asa sekarang, Kerajaan Allah hadi r di tengah-tengah kehidupan kita dan
menjadi bagian hidup kita (bdk. Mrk 1:15, Luk 6:20). Dalam konteks m asa yang
akan datang Kerajaan Allah akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman.
Ketiga, Kerajaan Allah adalah anug erah Allah. Kerajaan Allah telah dan
akan datang karena anu gerah dan kuasa Allah. Meskipun k ita memiliki peranan,
Kerajaan A llah tidak dapat dibentuk ha

nya oleh usaha m anusia saja. Karena

Kerajaan Allah adal ah anugerah Allah kepada kita . Kita dapat m enjalani m asa
kini dengan bahagia, gembir a, dan dam ai. Kita dapat m erayakan anugerah Allah,
Kerajaan yang telah ada dan Kerajaan yang dijanj ikan k arena ada tan da-tanda
Kerajaan Allah di anta ra kita dan ke datangannya pada zam an terakhir, tidak
tergantung sepenuhnya pada kita (Groome, 2010: 70).
Keempat, dalam iman Kristiani, anugerah Allah yakni Kerajaan dan kuasa
yang m elaluinya, Kerajaan telah data ng dan akan datang berinkarnasi dalam
Yesus Kristus yang disalibkan dan di

bangkitkan (Groom e, 2010: 70). Im an

Kristiani merupakan karya Allah yang

menyelamatkan m anusia hadir secara

istimewa di dalam m isteri hidup Yesus Kris tus yang d imulai se jak peristiwa
inkarnasi sampai peristiwa paska-Nya. Peristiwa sengsara,wafat, dan kebangkitanNya m erupakan perwujudan kehadiran Kera jaan Allah d i tengah -tengah hidu p
manusia. Oleh karena itu m isteri Kerajaan Allah m erupakan jalan m asuk menuju
kepada m isteri h idup Yesus Kris tus yang diwartakan oleh Injil teru tama kepada
orang-orang lem ah, m iskin, m enderita, te rsingkir dan difabel. Kerajaan Allah
adalah kabar gembira keselamatan bagi semua umat-Nya.
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Kelima, sebagai orang-orang Kristiani, kita dipanggil m

elalui Yesus

Kristus ke dalam sebuah relasi dengan A llah dan satu sam a lain sebagai anggotaanggota Kerajaan Allah. Na mun, kesem patan ini, sekarang terbuka bagi kita,
menuntut respon yang hidup - respon keta

atan pada kehendak Allah dengan

mengikuti teladan Yesus dan pemberit

aan-Nya. Meskipun Kerajaan adalah

pemberian dan undangan, Kerajaan juga tugas dan kewajiban kita (Groome, 2010:
71). Inilah anugerah Allah yang mengundang k ita untuk m enjalin relasi dengan
Allah dan sesam a sebagai sesam a a nggota Kerajaan-Nya. Kita m enghormati,
menerima dan bers ikap positif pad a semua orang, term asuk kepada m ereka yang
berbeda dengan kita, sehingga kita m engenakan sikap dan sem angat hidup Yesus
Kristus sebagai m odel dan pola hidup k ita. Dengan itu, terwujudnya nilai-nilai
Kerajaan Allah dapat kita pahami serentak sebagai anugerah dan tanggungjawab.
Keenam, A llah telah berkehendak untuk m

engasihi sem ua orang, dan

dengan demikian kehendak Allah bagi sem ua orang adalah agar m ereka dikasihi.
Oleh karena itu, perintah utam

a yang

memberi respons terhadap Kerajaan A

harus ditaati oleh orang-orang yang
llah adalah kita m

engasihi Allah dan

sesama kita sebagai respons terhadap ka sih Allah kepada kita. Dalam Kerajaan
Allah seperti yang diberitakan dan dihi

dupkan oleh Yesus, pe rintah ini tidak

dikehendaki dua kasih yang berbeda, yang

satu bersifat vertikal dan yang satu

bersifat horizontal. Perintah ini menuntut satu kasih yang radikal mengasihi Allah
melalui mengasihi sesama seperti kita m engasihi diri kita sendiri (Groom e, 2010:
71).
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Ketujuh, Kerajaan Allah m
memperbaharui hidup dan bertobat (

emanggil orang untuk senantiasa
metanoia) terus m enerus dalam upaya

membangun kedekatan rela si dengan Allah. Pert

obatan batiniah itu harus

mengarahkan kita keluar ke arah A llah dalam sesam a kita. Ke mudian, gerakan
pertobatan ini m ewajibkan sebagai indivi du-individu agar berusaha keras untuk
hidup dengan adil dan dem i keadilan, hidup dengan dam ai dan dem i kedamaian,
hidup dengan setara dan de mi kesetaraan; kita hidup dengan nilai-nilai Kerajaan
Allah dan kita hidup untuk m empromosikan nilai-nilai Kerajaan, kehendak Allah
bagi dunia (Groom e, 2010: 71). Ini m

au m engatakan bahwa Kerajaan Allah

memanggil kita untuk senatiasa bertobat, m

eninggalkan cara hidup lam a (cara

dalam hidup dosa, kecem asan dan ketakut an) dan m engenakan cara hidup baru
(cara hidup di dalam Yesus Kristus). Di sini pertobatan yang kita usahakan adalah
bersifat integral, artiny a bahwa pertobatan yang m

eliputi baik segi personal

maupun sosial.
Kedelapan, pertobatan kita menuntut agar kita berjuang untuk hidup tanpa
dosa sebagai individu-individu. Tetapi pert obatan kita juga m eminta agar kita
menentang dan m elawan seluruh ekspresi dosa yang bersifat sosial dan budaya
dalam dunia kita (Groom e, 2010: 71). De ngan pertobatan yang integral tersebut
kita diharapkan menjadi orang yang s ungguh dapat mengasihi Allah dengan jalan
mengasihi sesama.
Kesembilan, Kerajaan Allah m

enyatakan d imensi positif dar i hal

sebelumnya, janji Kerajaan di dalam Yesus Kristus adalah tentang um

at yang

telah ditebus di dalam m asyarakat dan alam sem esta yang telah ditebus. Oleh
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karena itu, Groom e m enjelaskan bahwa kita harus berjuang untuk m enciptakan
struktur-struktur ekonomi, sosial, politik, dan pengaturan-pengaturan budaya yang
mampu mempromosikan nilai-nilai Kerajaan Allah (Groome, 2010: 71).
Kesepuluh, sebagai kom unitas Kristen, m isi Gereja ad alah m enjadi
sakramen Kerajaan, yang berarti tanda

Kerajaan yang m

ujarab. Kom unitas

Kristen, lanjut Groom e, m elakukan in i dengan m emberdayakan orang-orang
untuk m erespon anugerah Allah, kehendak A llah di m asa kini, m engkritik apa
yang bukan dari Kerajaan dan terus-

menerus m enawarkan pengharapan dan

kesempurnaan akhir. G ereja ada dem i Ke rajaan dan tidak pernah dem i dirinya
sendiri (Groom e, 2010: 72). Ini m

au m engatakan bahwa jem aat Kristiani

dipanggil untuk hidup dem i Kerajaan Alla h dan m enjadi saksi-saksi-Nya yang
tanpa takut m emperjuangkan pelayanaan ya ng bersifat profetis dem i terwujudnya
nilai-nilai Kerajaan Allah sehingga keberadaan Gereja tidak pernah untuk dirinya
sendiri tetapi untuk m

engambil bagian di dalam

tugas Yesus Kristus

memperjuangkan dan mewujudkan Kerajaan-Nya.
Kesebelas, buah-buah dari kehidupan kita sebagai respon terhadap
rencana Allah bagi ciptaan adalah p erwujudan Kerajaan di tengah-tengah sejarah,
dan buah-buah dari usaha kita di m

asa kini a kan tetap ada di Kerajaan yang

sempurna. Kesadaran bahwa kita dapat m enjadi pem bentuk-pembentuk sejarah
menuntut agar oleh anugerah Allah, kita mengarahkan dan membentuk masa kini
kita kearah Kerajaan Allah (Groome, 2010: 72). Di dalam dinam ika rahmat-Nya
yang selalu bersifat dialog, perwujudan Ke rajaan Allah dapat dipaham i sebagai
tindakan Allah sekaligus tanggapan m anusia. Kehidupan dan kepercayaan jem aat
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dimengerti sebagai tanda kehadiran Alla h dalam kesetiaan-Nya m enjadi sum ber
kekuatan manusia untuk menanggapi rahmat-Nya. Kesadaran ini m emberdayakan
jemaat untuk terus m engarahkan hidupnya de mi terwujudnya nila i-nilai Kerajaan
Allah.
Keduabelas, bagi orang-orang Kristen, Ke rajaan Allah dan ke-Tuhan-an
Kristus yang dibangkitkan harus ada bers ama-sama di bagian utam a pemberitaan
dan kegiatan pendidikan kita. Memberita

kan Kristus sebagai Tuhan dan Juru

Selamat secara im plisit m emberitakan Kerajaan Allah. Akan tetap

i, Kerajaan

Allah tidak dapat diperlakukan hanya sebaga i berita im plisit dalam kerygma kita.
Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesu s harus hadir secara terus-m enerus dan
sengaja dalam anugerah dan pendidikan kita (Groom e, 2010: 72). Ini m enyatakan
bahwa jemaat menyadari terwujudnya nila i-nilai Kerajaan A llah yang m erupakan
arah utama dari penyelenggaraan pendidikan dalam iman. Terwujudnya nilai-nilai
Kerajaan Allah di tengah-tengah hidup m anusia m enjadi tolak ukur dari segala
pendidikan im an. Proses pendidikan im

an sungguh berhasil kalau nilai-nilai

Kerajaan Allah sungguh dialami secara nyata oleh semua manusia.
Keduabelas elem en tersebut dim aksudkan Groom e untuk m emberikan
simbol Ke rajaan Allah yang selanjut

nya dijadikan tujuan utam

a yang

membimbing praksis Pendidikan Agama Katolik.
2.2.

Untuk Menghidupi Iman Kristiani
Komunikasi Kristiani m

erupakan salah satu usaha untuk

memperkembangkan iman Kristiani yang hidup. Hal ini m
harus dicapai dari kegiatan pendidikan

enjadi tujuan yang

Kristiani sepanjang zam

an dan para

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
25

pendidiknya dapat diharapkan m embangkitkan im an para peserta didik. Im

an

merupakan anugerah yang diberik an oleh Allah secara cu ma-cuma. Roh Kudus
yang m emberikan pertum buhan im an. In i tidak m eniadakan atau m embuat
berlebih-lebihan pemberitaan atau anugerah dan tanggung jawab pendidikan dan
komunitas Katolik (Groome, 2010: 80).
Groome menjelaskan hidup dalam iman Kristiani merupakan tindakan dari
manusia (dalam hal ini peserta didik) sebagai
iman Kristiani dengan m

agent-subject m elalui k omunitas

enggabungkan tiga tindakan historis yang dinam

Ketiga tindakan tersebut, yaitu:

is.

pertama, m eyakini ( believing), kedua:

mempercayai (trusting), dan ketiga: menjalankan kehendak Allah ( doing God’s
will). Pendidikan iman dalam sekolah merupakan proses pendewasaan im an yang
diharapkan m embantu m emperkembangkan iman peserta didik secara seim bang
yang m eliputi kegiatan m enyakini, m empercayai dan m enjalankan kehendak
Allah (Heryatno, 2008:31).
Kegiatan im an yang pertam a, m eyakini ( believing). Tind akan believing
merefleksikan keyakinan dan keputusan

iman (Groom e, 1991: 18). Im an yang

secara um um diwariskan dalam ekspresi kom unitas lewat tradis i im an agama
(Kitab Suci, syahadat, doktrin, dan dogm a), namun anggota kom unitas berharap
mengetahui tentang k

eyakinan p ersonalnya dan m

emilih un tuk m emeluk

kepercayaan dan nila i-nilai yang ditawarkan oleh tradisi tersebut. Maksudnya,
iman memerlukan keyakinan personal di mana seseorang perlu m engetahui lebih
dahulu keimanannya sebelum ia masuk dalam komunitas.
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Dari sinilah, m anusia dipaham i ol eh Groom e sebagai subjek (lebih
tepatnya agent-subject), bukan sebagai objek. Dikatakan subjek, oleh karena
Groome m emahami m anusia yang sadar ak an dirinya terlebih dahulu sebelum
melangkah lebih jauh pada yang di luar

dirinya. Maka, m anusia mem erlukan

refleksi kritis atas im annya yaitu akal, ingatan dan im ajinasi yang digabungkan
dengan proses m engetahui, m emahami, m enyesuaikan, dan m emutuskan tentang
keyakinan tradisi untuk m
memiliki keyakinan p

enjadi keya kinannya (Groom e, 1991: 19). Setelah

ersonal, m anusia dih arapkan mem iliki kem ampuan

memutuskan dengan mendeklarasikan imannya.
Kegiatan im an yang kedua ad

alah tindakan m empercayai ( trusting).

Dalam ranah pendidik an, guru ag ama Kristiani m emiliki tugas untuk m engasuh
(to nurture) perkem bangan peserta didik da lam im an Kristian i seb agai agentsubject-in relationship. Groom e m engajukan tiga alas an, pertam a: m embantu
perkembangan spiritual peserta didik m enjadi lebih m endalam (dalam hal cinta)
dan percaya pada Tuhan. Hal ini m

ensyaratkan peserta didik sebagai pendoa,

bersifat personal dan kom unal, verbal dan kontem platif. Al asan kedua, dim ensi
relasional im an Kristia ni m eminta pe ndidikan yang m embentuk peserta didik
dalam identitas sebagai a nggota komunitas Kristiani (dalam hal ini Gereja) dan
membaharui hidup secara baik. Alasan ketiga, k ita m engajar peserta d idik pada
kebaikan cinta yang dalam dan ke kal serta pada keadilan dalam uma t m anusia
(Groome, 1991: 20).
Kegiatan im an yang ketiga yait u m enjalankan kehendak Allah ( doing
God’s will). Injil Matius menyatakan bahwa untuk masuk ke Kerajaan Allah tidak
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cukup hanya m engetahui dan m enyatakan Allah hanyalah sebagai Allah, nam un
kita harus juga m elakukan kehendak Alla h (lih. Mat. 7:21). Pandangan ini m au
menegaskan, perlunya tindakan nyata agar peserta didik sampai pada tujuan inti
pendidikan yaitu Kerajaan Allah. G roome m engatakan dengan terang perlunya
unsur tindakan atau doing dalam iman Kristiani:
Umat Kristen bukan hanya berpikir pa da dim ensi ketaatan sebagai suatu
ramuan i man tetapi m elihatnya, se bagai konsekuensi dari im an. Saya
mengusulkan bahwa ketaataan kepa
da kehendak Tuhan m
erupakan
substansi da ri im an Kristen. Pr axis Kristen bukan hanya suatu ekspresi
tetapi juga sebuah sum ber keperc ayaan yang m endalam dan keyakinan
yang lebih terpercaya. Ka mi telah mensosialisasikan untuk berpikir bahwa
iman di mulai dengan keyakinan yang m enuntun pada kepercayaan dan
kemudian melakukan tindakan (Groome, 1991: 21).
Pandangan Groome di atas secara eksplisit mau menjelaskan tiga hal, yaitu
pertama sebagai seorang Kristen tidak hanya

berpikir bahwa unsur ketaatan

sebagai ramuan iman, tetapi m elihatnya sebagai konsekuensi dari im an. Groome
lantas m engusulkan bahwa ketaatan pada kehendak Tuhanlah sebagai substansi
dari im an Kristen.

Kedua, Groom e m enyebut istilah “

Christian Praxis”,

maksudnya dalam perspektif im an, praxis dimengerti sebagai tindakan reflektif,
bukan dalam pengertian yang lazim saat ini, kata praxis disamakan dengan praktik
(practice) yang berarti keahlian, teknik atau aplikasi dari teori. Christian Praxis,
menurut Gr oome, tidak hanya sebuah ek
mendalam dan lebih m

spresi tapi sum ber keyakinan yang

eyakini kepe rcayaan. Artinya, orang Kristiani

membutuhkan tindakan reflekti f dalam m ewujudkan im annya. Ketiga, dala m
perspektif im an Katolik, Groom e m enyingkatnya dalam kalim at berikut, “im an
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dimulai dari rasa percaya dan ditunt

un oleh keyakinan dan diwujudkan lewat

tindakan.”
2.3.

Untuk Kebebasan Manusia
Iman Kristiani hidup sebagai respon

konsekuensi terhadap kebebasan manusia

terhadap Kerajaan Allah m emiliki
. Im an Kristiani yang dem ikian ini

didasarkan pada kebebasan m anusia, dan hasilnya adalah hidup bersam a di dalam
kebebasan. Hidup ini berarti m engusahakan dalam kebebasan dan hidup bagi
kebebasan baik sekarang m aupun di akhirat. Oleh karena alasan di atas, tujuan
utama Kerajaan Allah, pendidikan agam a Katolik m emiliki dua tu juan terd ekat
(immediate purpose), yakni iman Katolik dan kebebasan manusia (Groome, 2010:
121).
Pendekatan yang m enggambarkan kebe basan manusia adalah kebebasan
untuk (freedom for) dan kebebasan dari ( freedom from) yang sangat berguna dan
menentukan kita bebas bagi siapa dan
pernyataan Alkitab bahwa kita diciptak

kita bebas dari apa. Ini merupakan
an oleh pencipta

yang bebas. Hal ini

merupakan tradisi Kristiani bahwa Allah menciptakan dan membentuk kita dalam
gambar dan rupa Allah sendiri. Maka

dengan dem ikian kita pasti m emiliki

kemungkinan untuk bebas, jika tidak m aka kita bukan ga mbar dan rupa Allah.
Dengan dem ikian, karena keberad aan kita seb agai ref leksi Allah, kita m emiliki
kemungkinan untuk bebas. Berdasarkan alasan ini kebebasan kita terutam a bagi
Allah dan ketika merealisasikan kebebasan ini kita demi diri kita sendiri dan demi
orang lain (Groome, 2010: 123-124).
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Oleh karena itu kebebasan bagi (

freedom for) dari perspektif Kristiani

adalah kebebasan untuk menjadi apa kita dipanggil, yakni kebebasan menjadi satu
dengan Allah yang diekspresikan dalam kebebasan bersatu dengan orang lain dan
melayani orang lain. Kebebasan dari ( freedom from) adalah kebebasan Kristiani
yang secara logis. Karena oleh kuasa Allah yang m enyelamatkan m elalui Yesus
Kristus, sekarang kita dapat bebas dari dosa kita (Groom e, 2010: 130). Menurut
iman Kristiani, m anusia m engalami kebebasan yang penuh apabila ia sungguh
bersatu dengan Allah. Manusia menem

patkan Allah sebagai pusat dan acuan

pokok hidupnya (Heryatno, 2008: 35).
Ada tiga deskripsi kebebasan yait

u, pertam a, ke mampuan m anusia

bertindak memenuhi kebutuhan dasar. Manusia bebas dari paksaan luar m anapun.
Kedua, manusia bebas untuk m emilih, tidak ada paksaan batin apa pun. Manusia
sungguh otonom, dengan bebas m engatur dirinya sendiri berdasarkan keyakinan,
kesadaran, pilih an dan keputusanny a. Ketig a, m anusia bebas untuk m enghayati
keputusannya sendiri dengan segala resikonya (Heryatno, 2008: 36).
Dasar kebebasan m anusia adalah jati di rinya sendiri yang diciptakan oleh
Allah menurut kehendak-Nya yang bebas. Manusia diciptakan oleh Allah menurut
gambar dan rupa Allah s endiri. Ini berarti manusia memiliki martabat hidup yang
sangat m ulia. Ia juga m emiliki peran, tugas hidup yang sangat pen

ting yaitu

membangun dunia supaya m enjadi lebih baik. Manusia m emiliki potensi atau
peluang untuk sungguh-sungguh menjadi be

bas (Heryatno, 2008: 36). Oleh

karena itu bebas kepada Allah m embuat k ita bebas kepada diri kita sendiri dan
dengan jalan tersebut kita pun bebas unt uk berbuat baik kepada sesam a. Manusia
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bebas kalau bersatu dengan Allah. Manus ia dapat bersatu dengan Allah karena
rahmat-Nya yang berkarya di dalam

nya dan karena Allah yang m

endatangi

manusia mengundang dan m emampukan manusia supaya dapat tinggal di dalamNya serta bersatu dengan-Nya. Karena

itu, proses Pendidikan Agam a Kristen

perlu diusahakan sedemikian rupa sehingga m endorong terwujudnya kebebasan
utuh dalam arti tiga m atra kebebasan yaitu kebebasan dalam roh, kebebasan jiw a
dan kebebasan yang bersifat sosial-politik. Ini merupakan kebebasan integral yang
menjadi orientasi kebebasan Kristiani.

PAK juga diharapkan m embantu para

peserta d idik agar m emiliki kesa daran kritis sehingg a peserta d idik dapa t
mengambil keputusan hidupnya sungguh-sungg uh dari hati nuraninya (Heryatno,
2008: 39-40).
Iman Kristiani yang matang dan dewasa yang dihayati di dalam kebebasan
menjadi salah satu tuju an m endasar dari pendidikan im an. Im an yang dewasa
dapat diwujud nyatakan m

elalui pert obatan integral yang terus-m

enerus

diperbaharui. Pertobatan personal yang bers ifat integral tidak dapat dipisahkan
dari transformasi hidup m asyarakat. Tiga orientasi PAK yaitu dem i terwujudnya
Kerajaan A llah, untuk m enghidupi im an Kr istiani dan dem i kebebasan perlu
disatukan dan diwujudkan secara bersam a-sama karena salin g berkaitan sehingga
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainya.

3. Konteks Pendidikan Agama Katolik
Konteks sosial m erupakan keadaan m asyarakat yang m embentuk dan
mempengaruhi cara berpikir serta prilaku kita sebagai anggota masyarakat. Maka,
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lingkungan hidup peserta didik di tengah

keluarga, m asyarakat, Gereja dan

sekolah m erupakan elem en-elemen kont eks PAK. Kenyataan sosial ini
membentuk pola hidup, pandangan dan sistem nilai yang kita anut. Keadaan atau
lingkungan sosial ini m empengaruhi cara kita m empertimbangkan, m engambil
keputusan dan bertindak. Konteks PAK te

rjadi m elalui in teraksi dala m situasi

sosial dan budaya (Groom e, 2010: 157). Pernyataan Groome tersebut berm aksud
agar peserta didik berada dan terlibat dalam hubungan di mana ia tinggal dan di
mana ia belajar. Maka, Groom e menambahkan perlunya komunitas im an Kristen
agar peserta didik pun bisa m enjadi Kris ten. D ari pem ahaman inilah, kita bisa
mengerti bahwa keluarga, Gereja, m asyarakat dan sekolah tu rut terlibat di dalam
perkembangan im an pe serta didik. Kee mpat lembaga ini sebagai konteks PAK
juga sebagai kom unitas-komunitas pe ndidikan yang saling berhubungan dan
saling mempengaruhi sehingga m enyuarakan pem ikiran dan harapan pendidikan
yang perlu diwujudkan.
Perkembangan hidup peserta didik, m enurut Gr oome terbagi dalam tiga
dimensi wa ktu, yaitu pertam a, di mensi yang sudah ada ( already). Maksudnya,
dimensi ini m erujuk pada pengeta huan yang sudah dim iliki oleh pes erta did ik
untuk dijadikan sebagai titik tolak pe
pengetahuan yang sedang berl

mbelajaran. Kedua, dim

angsung pada saat ini (

ensi proses

present process) ya itu

pengetahuan tidak diberikan tetapi digali dan ditemukan melalui kerjasama antara
pendidik dan peserta didik . Ketiga, dim ensi baru untuk m asa yang akan datang
(not yet) yang cocok dengan hakikat Pendidikan Aga ma Katolik sebagai proses
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yang memimpin keluar peserta didik m enuju kepada masa depan dengan keadaan
yang lebih baik (Heryatno, 2008: 43).
Berkaitan dengan konteks Pendidikan A
membicarakan dua pendekatan yaitu so

gama Katolik sekolah

sialisasi dan edukasi. S

osialisasi

merupakan proses di m ana kita m enjadi diri k ita send iri sebagaimana adanya
dengan jalan kita berinteraksi dengan or ang-orang lain, dengan tatanan dan nilai
hidup yang diikuti, serta dengan pola

tingkah laku yang diharapkan oleh

lingkungan sekolah. Sedangkan edukasi adalah proses di mana kita dengan sadar
dan sengaja m endidik diri dan peserta
perkembangan hidup bahkan sampai m

didik a gar ki ta bersama mengalam i
encapai kepenuhan. Supaya sungguh

membantu peserta didik m enjadi ora ng beriman secara m atang dan m endalam
Pendidikan Aga ma Kat olik di sekolah

membutuhkan baik sosialisasi m aupun

edukasi secara bersam aan. Dalam bukunya Groom e m enekankan pentinganya
proses sosialisasi ya ng bersifat dialektis. Di sa mping itu Groom e m enegaskan
PAK juga m emerlukan proses pendidikan yang bersifat kritis, em ansipatif dan
transformatif (Heryatno, 2008: 43-44).
3.1 Sosialisasi Menuju Pribadi yang lebih Matang
Sosialiasasi m erupakan proses ya ng berlangsung seum ur hidup dim ana
seseorang m emasukkan diri atau m emasukkan etos hidup bersam a. Di dala m
proses ini sebagai m anusia kita mengha dapi dan m enanggapi pengaruh konteks
sosial yang berupa tatanan hidup, n
diharapakan dan lain-lain.

ilai yang dianut, corak tingkah laku yang
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Ada tiga gerakan di dalam

proses so

sialisasi y aitu: eksterna lisasi,

objektifikasi dan intern alisasi. Ketiga gerakan tersebut bukan m erupakan anak
tangga yang berurutan m elainkan sebaga i proses yang saling berkaitan sehingga
dapat berjalan secara serentak. Groome (2010: 162) menuliskan bahwa ketika kita
mengeksternalisasi diri (untuk m emenuhi kebutuhan, keinginan, kem ampuan, dan
kemungkinan) pada saat itu kita m

asuk be rsama dengan orang lain dalam

kolektivitas. Dari si ni, ekstern alisasi bisa dipaham i seba gai kebutuhan m anusia
untuk bergerak keluar guna m enjalin re lasi dan dapat bergabung di dalam suatu
kelompok a tau bahkan m embentuk kelom pok baru yang tersendiri. Di dalam
hidup bersam a, manusia m embutuhkan oran g lain. Di dalam kebersam aan itu
manusia saling m empengaruhi dan m emperkembangkan sehingga m elahirkan
kebudayaan baru dan memperkembangkannya.
Gerakan kedua ialah objekt ifikasi. Dunia sosial yang m uncul dari kegiatan
ekternalisasi manusia menjadi nyata dala m realitas miliknya sendiri yang objektif
(Groome, 2010: 163). Groom e m emaksudkan bahwa objektifikasi m erupakan
suatu pro ses di m ana m anusia secara bersam a-sama m enjaga dan m emelihara
tatanan dan konsensus hidup yang sudah

ada. Tatanan dan pandangan hidup,

sistem nilai dan pola tingkah laku yang sudah diterim
dipenuhi agar hidup bersam

a harus diwujudkan dan

a dapat be rjalan dengan lancar bahkan terus

berkembang. Tatanan yang sudah ada m

enjadi pem batas tetapi juga m enjadi

sarana yang m endidik kita bersama agar

lebih berwawas an sosial d an leb ih

manusiawi dan ta tanan sis tem nila i j uga m erupakan pandangan hidup dan pola
kita berelasi dan beradaptasi.
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Gerakan ke tiga yaitu inte rnalisasi. Groome m enjelaskan internalisasi
dalam hubungannya dengan kebudayaan da

n m asyarakat. Hubungan tersebut

tercipta dengan alur pem ikiran yaitu bahwa setelah m asyarakat yang terlalu
terobjektifikasi, maka yang perlu dilakuka n adalah tahap internalisasi. Mengapa?
Karena internalisasi merupakan dasar identitas diri manusia (Groome, 2010: 165)
Sistem nilai dan pandangan hidup, dalam

tahap internalisasi dipahami

sebagai milik kita sendiri. Sederhananya, internalisiasi sebagai bagian hid up atau
landasan hidup yang m

embantu untuk sam pai kepada identitas kita sendiri.

Karena kita m erupakan bagian dari m asyarakat dan kenyataan m asyarakat juga
bagian dari hidup kita.
Setiap anggota m asyarakat seluruhnya ditentuka n oleh ketiga geraka

n

tersebut. Oleh karena itu pribadi manusia memang dibentuk da n dipengarui oleh
konteks sosial tetapi tidak ditentukan seluruhnya. Manus ia tetap sebagai subjek
yang bebas untuk berpikir, bertindak da

n m engambil keputusan m enurut hati

nuraninya.
Di dalam PAK di sekolah kesadaran di ri se bagai s ubjek per lu di tegaskan
dan ditekankan. Dengan itu diharapakan

akan terjadi proses sos ialisasi yan g

berlangsung secara dialektis; akan terj adi pu la hubungan yang dialek tis an tara
individu dengan kenyataan sosialnya, i ndividu dengan keadaan m asyarakat atau
dengan kesadaran diri yang be rsifat kolektif. Maka PAK di sekolah yang bersifat
kritis yang m empunyai tujuan jelas demi transformasi hidup Gereja, sekolah dan
masyarakat dan hidup perseorangan m asing-masing peserta didik. Di sini tam pak
jelas hubungan antara im an, pendidikan da n transformasi sosial sehingga konteks
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PAK dapat m enegaskan tujuan PAK di se kolah yang selalu berusaha m embantu
peserta didik memperkembangkan hidupnya secara utuh (Heryatno, 2008: 45-46).
3.2 Sosialisasi menuju Hidup Beriman yang Dewasa
Groome (2010: 178) m engartikan sosial isasi sebagai pem berian di antara
setiap kolektivitas m anusia. Lebih lanjut , ia m enjelaskan bahwa sosialisasi tetap
terjadi dan tidak dapat terhindarkan. Dengan dem ikian, sosialisasi m engarahkan
manusia ke arah pribadi yang matang untuk menjadi orang beriman Kristiani yang
dewasa. Untuk itu, sosialisasi m ensyaratkan adanya dua unsur yaitu: interaksi dan
komunikasi. Melalui kedua unsur tersebut, iman bisa dibentuk dan dikembangkan.
Groome m enjelaskan kaitan antara iden titas diri, interaksi dengan pentingnya
komunitas iman sebagai berikut:
Karena kita memperoleh identitas diri melalui interaksi dengan etos sosial
kita, identitas diri Kristen m
ewajibkan agar kita disosialisasi oleh
komunitas im an Kristen. Itu adalah tem pat im an m ulai dan dim ampukan
tumbuh menjadi dewasa. Makin berim an komunitas-komunitas kita, m aka
makin lebih mungkin para anggota y ang baru memiliki iman Kristen yang
autentik dan para anggota lam a terus m enumbuhkan im an Kristennya
dalam komunitas-komunitas (Groome, 2010: 179).

Di dalam kom unikasi dengan sesam a kita m enjumpai cara hidup jem aat,
harta kekayaan dan pengakuan im an m ereka, m aka kita juga m empelajari harta
kekayaan im an Gereja. Dalam konteks hi dup berim an di sekol ah, peserta didik
menjadi sem akin Katolik seiring bersam a dengan kom unitas-komunitas im an
yang ada. Manfaat komunitas im an tersebut juga bisa m emperkembangkan iman
kita bersama. Maka, Groom e juga m enekankan pentingnya proses sosialisasi di
dalam pendidikan menuju iman yang semakin mendalam dan dewasa .
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3.3 Pentingnya Sosialisasi sekaligus Edukasi yang Bersifat Kritis
Groome (2010: 178) m emberikan model edukasi dengan m engedepankan
kritikan dialektis. Maksudnya, Groom e tidak melulu m enerima begitu saja teoriteori edukasi, nam un ia m engajukan pert anyaan dan sekaligus juga m enemukan
jawaban (proses dialektika) dalam upaya nya menem ukan pendekatan sosialisasi
dalam PAK.
Proses sosialisasi di dalam PAK sangat penting namun perlu juga disadari
keterbatasannya. Dalam proses ini i

man harus dihayati berdasarkan konteks

budaya, nilai yang dianut dan cara hidup

para peserta didik yang bersangkutan.

Pendidik yang berim an sungguh menghayati imannya dan berperan penting di
dalam m endidik dan memperkembangkan iman peserta didiknya. S

ebaliknya

peserta didik m ampu berkenalan, bera daptasi dan m engambil bagian di dalam
iman sehingga pengalam an i man dan pengakuan im an dapat dikom unikasikan.
Maka iman yang hidup itulah yang pantas dikomunikasikan di dalam PAK, bukan
hanya rum usan atau pengajaran im

an saja . Tetapi karena proses sosialisasi

memiliki keterbatasan m aka dibutuhkan proses edukasi yang m engarisbawahi
hubungan dialektis antara individu dengan jemaat atau seluruh warganya.
Keterbatasan proses sosialisasi

terletak pada penekanannya pada

konformitas dan terlalu m engutamakan kontinuitas. Semua dipandang sudah baik
sehingga perlu dipertahankan, perubahan tidak diperlukan yang dibutuhkan adalah
orang yang bersedia m

enyesuaikan diri dan m enginternalisasi s istem nilai,

pandangan hidup dan harta kekayaan iman yang sudah lama dipengang. Maka dari
itu, PAK tidak hanya m erupakan proses sosi alisasi, tetapi juga proses edukasi
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yang kritis yang m

emberdayakan pesert a didik supaya sekaligus bersifat

emansispatif. PAK perlu berusaha s upaya dapat m eningkatkan hubungan yang
bersifat dialektis antara jemaat dengan realitas sosialnya dan antara warga dengan
jemaatnya. Maka perkembangan iman juga merupakan proses di alektis (Groome,
2010: 179). Dari sebab itu, PAK terlebih

yang dilakukan di sekolah perlu

meningkatkan proses sosialisasi yang bersifat dialektis.
Secara sing kat dap at d ikatakan un tuk m embantu perkembangan im an
peserta didik PAK secara serentak memerlukan proses sosialisasi maupun edukasi
yang bersifat kritis. PAK di sekolah harus bersifat kont ekstual dan secara serius
bertolak dari kenyataan hidup berim an peserta didik dan m enanggapi kebutuhan
mereka baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian,
PAK di sekolah dapa t m emberikan sum bangan positif bagi pem gembangan dan
pendewasaan im an peserta d idik b aik m enyangkut segi k ognitif, sikap m aupun
tindakan mereka.

4. Model Pendidikan Agama Katolik
Model merupakan kerangka pikir yang jelas dan sistem atis dalam rangka
mencapai tujuan. Maka model perlu dim engerti sebagai suatu pendekatan tertentu
yang memiliki suatu kerangka pikir yang tertentu pula untuk suatu proses kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dalam im an dengan langkah-langkah yang lebih
tepat. Maka m odel PAK dapat mem bantu supaya kita m empunyai wawasan
konseptual dalam m emahami secara kritis m odel pendid ikan im an yang baik
digunakan sekolah, lingkungan maupun Gereja.
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Groome sebagai salah satu pem ikir yang terlibat dalam pendidikan im an
menemukan suatu m odel pendidik an im an yang handal, yang m

emiliki dasa r

teologis dan biblis yang mantap, yang mempunyai kepentingan pastoral yang jelas
dan operasional, dan yang m

emanfaatkan m etode pendidikan yang progresif

secara positif sangat diterima. Model pendidikan dalam iman yang dikembangkan
oleh Groome disebut model Shared Christian Praxis (SCP). Mela lui model ini,
Groome he ndak m enekankan pentingnya pa rtisipasi aktif para peserta didik
(Groome, 2010: 179).
Peran peserta didik sebagai subjek

dalam proses penyelenggaraan

pendidikan sangat diutam akan. Pa rtisipasi itu berdasarkan pengalaman hidup
peserta didik yang diungkapkan dan di

refleksikan secara kritis sehingga

ditemukan nilainya dan dapat diteguhkan visi dasarnya. Hasil dari ref leksi kritis
tersebut kemudian didialogkan dengan vi si dan tradisi Katolik. Dengan dialog
tersebut diharapkan peserta didik dapat meneguhkan sikap hidupnya yang positif,
tetapi juga m empertanyakan pokok-pokok ne gatif dan lebih penting adalah
menemukan kesadaran dan nilai-nilai baru yang akan m
keputusan konkret sebagai salah satu pusat

endasari pengam bilan

m odel ini. Model ini bergerak dari

praksis yang direfleksikan m enuju praksi s baru. Bukan sekeda r aksi tanpa visi
tetapi praksis baru yang digali berdasar kan pengalaman masa lampau, yang telah
diinterpretasikan berdasarkan visi dan tr adisi Katolik. Tujuan praksis b aru tida k
lain adalah m emperjuangkan terw ujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah di dalam
Yesus Kristus di tengah-tengah hidup m anusia. Maka Shared Christian Praxis
(SCP) adalah m odel pendidikan yang konatif yang bersif

at m embebaskan dan
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mendorong setiap pribadi untuk m enjadi tuan atas dirinya sendi ri. Peserta didik
tetap dihorm ati haknya untuk mem

perkembangkan nilai-nilai Kristiani bagi

imannya (Heryatno, 2008: 63-65).
Pada m odel ini penulis m emilih buku yang kedua yaitu “ Sharing Faith:
Comprehensive Approach to Religius Education and Pastoral Ministry” yang
secara khusus m embahas m odel PAK yang diberi nam a Shared Cristian Praxis.
Demi alasan praktis d an m empermudah penulis m emahaminya m aka penulis
mengandalkan buku yang telah disadur ol
menjelaskan bahwa ada 3 kom

eh Heryatno (1997: 2-7) yang

ponen pokok dalam

Shared Cristian Praxis.

Berikut ini adalah pembahasannya:
4.1.

Praksis
Praksis dalam pengertian m odel Pendi dikan Ag ama Katolik ini buk anlah

hanya suatu praktek saja, tetapi suatu tindakan yang sudah di refleksikan. Praksis
sebagai perbuatan atau tindakan m

eliputi seluruh keterlibatan m anusia dalam

dunia. Praksis m engacu pada tindakan m anusia yang m empunyai tujuan untuk
perubahan hidup m eliputi kesatuan antara praktek dan teori (yang m
suatu krea tivitas), anta ra ref leksi k ritis dan kesadaran historis (yang m
pada keterlibatan baru). Praksis in

embentuk
engarah

i m encakup kegiatan fisik, emosional,

intelektual, spiritua l da ri hidup m anusia. P raksis m erupakan titik tem u anta ra
peristiwa masa kini yang dipengaruhi oleh peristiwa di masa lampau dan peristiwa
yang akan terjadi di m asa depan. Pr aksis mempunyai tiga unsur pem bentuk yang
saling berkaitan: aktivitas, refleksi da

n kreativitas. Ketiga unsur pembentuk

tersebut berfungsi untuk m embangkitkan im ajinasi, m eneguhkan kehendak dan
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mendorong Praksis baru yang dapat di

pertanggungjawabkan secara etis dan

moral.
Pertama Aktivitas meliputi kegiatan m

ental dan fisik, kesadaran,

tindakan personal dan sosial , hidup pribadi dan kegiat an publik yang sem uanya
merupakan medan untuk perwujudan diri m anusia sebagai subjek. Karena bersifat
historis, maka aktivitas hidup m anusia perlu ditempatkan di dalam konteks waktu
dan tempat.
Kedua Refleksi, di dalam kom ponen ini yang lebih ditekankan adalah
refleksi sec ara k ritis te rhadap tind akan historis personal da n sosial, terhad ap
praksis pribadi dan kehidupan m asyarakat, serta terhadap tradisi dan visi im an
Kristiani sepanjang sejarah. Dengan adanya refleksi secara kritis ini, peserta didik
diharapkan dapat m enganalisis tem pat dan peran m ereka, m emahami keadaan
masyarakat beserta permasalahannya, serta mendorong mereka untuk menemukan
kekayaan refleksi iman Kristiani sebagai sabda yang hidup dan sungguh dihidupi.
Ketiga Kreativitas, ini merupakan perpaduan antara aktivitas dan refleksi
yang m enggarisbawahi “sifat transe

nden” m anusia. Kom ponen ini juga

menekankan dinam ika praksis di m asa depan yang terus berkem bang sehingga
melahirkan praksis baru.
4.2.

Christian
Pendidikan Aga ma Katolik m

odel “ Shared

Christian

Praxis”

mengusahakan agar kekayaan im an Kris tiani dan visinya dapat terjangkau dan
semakin relevan dengan kehidupan pesert a didik yang hidup di zam an sekarang
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dengan segala kelebihan dan kekuranga

nnya. Harta kekayaan im an Kristiani

mempunyai dua unsur pokok yaitu kisah pengalaman Kristiani dan Visi Kristiani.
Tradisi Kristiani m engungkapkan realitas im an jem aat Kristiani yang
hidup dan sungguh dihidupi. Inilah tanggapan manusia terhadap pewahyuan diri
Allah yang terlaksana di tengah kehi dupan m anusia. Dalam konteks ini, tradisi
dipahami sebagai m edan perjum paan anta ra rahm at Allah yang nyata dalam diri
Yesus Kristus dan tanggapan manusia atas rahmat Allah tersebut. Tradisi Kristiani
mencakup Kitab Suci, spiritualitas, refleksi , refleksi teologis, sakramen, liturgi,
nyanyian rohani, kepemimpinan jemaat dan sebagainya.
Visi Kristiani m enggarisbawahi adanya tanggungjawab dan perutusan
orang Kristiani sebagai jalan untuk

menghidupi sikap dan sem angat kem uridan

Kristus. Visi Kristiani yang paling m endasar adalah tanggungjawab murid-murid
Yesus untuk m ewujudkan nilai-nilai Kera jaan Allah dalam praksis hidup konkrit.
Visi Kristiani m

enunjuk pada proses

sejarah kehidupan m

anusia yang

berkesinambungan dan dinam is, me ngundang penilaian, penegasan, m embuat
pilihan dan keputusan yang tepat.
Dalam sejarah hidup jem aat Kristiani, Tradisi dan Visi Kristiani tidak
terpisahkan. Keduanya m erupakan penyi ngkapan nilai-nilai Kerjaan Allah di
tengah realitas hidup m anusia. Oleh karena itu keduanya harus diinterprestasikan
berdasarkan kepentingan, nilai dan budaya peserta didik sebagai anak-anak zaman
sekarang. Keduanya harus m enjadi sarana untuk berdialog, menumbuhkan rasa
memiliki dan kesatu an sebagai jem aat berim an, sekaligus m eneguhkan identitas
Kristiani.
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4.3.

Shared
Istilah Shared m enunjuk pada pengertian kom unikasi tim bal balik antara

peserta didik dan pendidik m aupun antar peserta yang m enunjuk pada partisipasi
aktif peserta didik, di

dalamnya terungkap sikap

egalitarian yaitu terbuka

terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap rahmat Tuhan. Kegiatan ini juga
menekankan aspek dialog dalam

Pendidi kan Aga ma Kristen, persaudaraan,

keterlibatan, dan solidar itas dari setiap peserta. Selanjutnya dalam sharing semua
peserta diharapkan dapat terbuka me ngungkapkan pengalaman imannya dan siap
pula m endengarkan dengan em pati kesaksia n im an peserta lain. Selanjutnya
dalam sharing juga terkandung hubungan dialekstis antar pengalam

an hidup

faktual peserta dengan tradisi dan visi Kristiani.

4.4.

Langkah-langkah dalam Shared Christian Praxis
Dalam uraian di atas, te lah diungkapkan bahwa model “ Shared Christian

Praxsis” merupakan salah satu m odel Pendidikan Agama Kristen yang prosesnya
menekankan penggalian pengalaman nyata dari hidup peserta sendiri. Dalam buku
Thomas Gr oome yang disadur oleh

Heryatno (1997: 8-35) dikem ukan ada 5

(lima) langkah pokok Shared Christian Praxis (SCP), yang didahului dengan
langkah pendahuluan, langkah tersebut:
a. Langkah Pendahuluan: Pemusatan Aktivitas
Langkah pendahuluhan dalam SCP be rtujuan untuk m endorong peserta
didik menemukan topik pertem uan yang bertolak dari kehidupan konkrit m ereka
yang selanjutnya m enjadi tem a dasar pe rtemuan. Dengan dem ikian tem a besar
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yang ditemukan sungguh-sungguh m

encerminkan pokok-pokok hidup,

keprihatinan, permasalahan, dan kebutuhan mereka.
b. Langkah I: Pengungkapan Pengalaman Hidup Peserta didik
Berdasarkan pada tem a dasar pada langkah pendahuluhan pengungkapan
pengalaman faktual ini m

engajak peserta didik untuk m

engungkapkan

pengalaman hidupnya secara nyata dan te

rbuka. Di sam ping m enyampaikan

pengalaman hidupnya sendiri peserta

didik dapat m

enceritakan atau

mengungkapkan kejadian yang pernah terjad i di dalam kehidupan komunitas atau
kelompoknya. Dengan cara itu diharapkan pe serta didik semakin peka dan kritis
terhadap kejadian yang mereka lihat atau alami sendiri.
c. Langkah II: Refleksi Kritis atas Sharing Pengalaman Hidup Peserta
didik
Langkah kedua ini lebih m
merefleksikan secara kritis peng

endalami langkah pertam a. Peserta didik
alaman-pengalaman yang ditem

ukan pada

langkah pertama. Tujuan langkah ini adalah untuk menghantar peserta didik pada
kesadaran kritis akan pengalam an faktual mereka. Dengan refleksi kritis terhadap
pengalaman faktual, peserta didik diharapkan menemukan makna dari kisah hidup
mereka.
d. Langkah III: Mengusahakan supaya Tradisi dan Visi Kristiani Lebih
Terjangkau
Orientasi dari langkah ini adalah m engusahakan supaya T radisi dan Visi
Kristiani menjadi lebih terj angkau, dekat dan relevan

bagi peserta didik yang

hidup di zam an sekarang. Tradisi adalah pengungkapan pengalam an im an yang
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sungguh dihidupi Gereja sepanjang sejara hnya. Hal-hal yang term asuk Tradisi
Gereja adalah dogm a, Kitab Suci, spir

itualitas dan devosi, kebiasaan hidup

beriman, aneka kesen ian Gereja, liturg i, kepem impinan dan lain-lain. Visi
merefeksikan harapan dan janji, m andat dan tanggungjawab yang m uncul dari
Tradisi suci yang bertujuan untuk mendorong dan meneguhkan iman peserta didik
dalam keterlibatannya untuk m ewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Langkah ini
mengusahakan Tradisi dan Visi tersebut m enjadi m akin terjangkau dan relevan
untuk kehidupan peserta didik. Maka, Tradis i dan Visi Kris tiani perlu d ijelaskan
dan diinterprestasikan.
e. Langkah IV: Interpretasi Dialektis antara Pengalaman dan Visi
Hidup Peserta didik dengan Tradisi dan Visi Kristiani
Langkah ini m endorong peserta didik

untuk m enginternalisasikan dan

mensosialisasikan nilai Trad isi dan Visi Kristiani sehi ngga menjadi bagian hidup
peserta didik. Tradisi dan Visi Kr
mengundang peserta didik untuk m

istiani m eneguhkan, m engkritik dan
elangkah pada praksis yang lebih m

aju.

Langkah ini juga m endorong peserta didik agar dapat hidup lebih berim an de mi
semakin terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah kehidupan manusia.
f. Langkah V: Keterlibatan Baru demi makin Terwujudnya Kerajaan
Allah di Dunia
Langkah ini m engajak peserta didik ag ar sampai pada keputusan konkrit.
Peserta didik diajak untuk menghidupi iman Kristiani pada konteks hidup mereka.
Peserta didik mengambil keputusan-keputusan berdasarkan tema-tema dasar yang
diolah pada Pendidi kan Aga ma Ka tolik. Kerpihatinannya adalah praktis, yakni
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mendorong keterlibatan baru dengan jala n m engusahakan m etanoia: pertobatan
pribadi dan sosial yang kontinyu.

5. Para Pelaku dalam Pendidikan Agama Katolik
Peserta didik adalah saudara kita

laki-laki ataupun perempuan. Mereka

adalah subjek bukan objek. Mereka memiliki sejarah (cerita) dan nasib (visi) yang
unik. Ketika para pendidik memandang dirinya ada bersama peserta didik, mereka
sedang mendapat kepercayaan yang suci. Ada dua konsep bagi peserta didik yaitu:
Pertama, peserta didik adalah sub jek bukan objek. Mereka m emiliki hak
“yang tidak bisa dicabut” untuk diperlakukan dengan horm at dan m ulia karena
mereka m emiliki individualitas

mereka sendiri dan m

emiliki kem ampuan

merespons panggilan m ereka sendiri. Para peserta didik harus kita perlakukan
sebagai subjek, bukan dari kemurahan hati kita atau jasa mereka melainkan karena
seluruh m anusia diciptakan m enurut gam bar dan rupa Allah. Para pes erta d idik
memiliki panggilan dan tum buh serupa dengan Pencipta-Nya dan diperlakuakan
sebagai subjek yang utuh. Oleh karena itu, mereka bukan objek yang diperlakukan
dan dibentuk seperti yang kita kehendaki , melainkan subjek yang dengannya kita
mengadakan hubungan tim bal balik bagi ke setaraan. Pendidikan Agam a Katolik
harus m enjadi hubungan subjek dengan subjek di antara para m

itra. Sebagai

subjek, para peserta didik kita m emiliki hak untuk m enyampaikan berita m ereka
sendiri dan m engungkapkan realitas m ereka sendiri. Sebag ai guru kita m emiliki
hak untuk menyampaikan cerita kita sendiri, tetapi juga memiliki kewajiban untuk
mendengarkan cerita mereka (Groome, 2008: 385-386).
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Kedua, peserta didik dipanggil sebaga

i pem buat sejarah (cerita) dan

mampu m enjadi para pem buat sejarah (vis i). Kita dibentuk oleh sejarah, tetapi
kita juga dapat m embentuk sejarah. K ita dapat m embuat pilihan-pilihan dan
bertindak atas dunia untuk m empengaruhi masa depan. Sebagai peserta didik kita
juga dapat membuat pilihan-pilihan dan bertindak di dalam kehidupan kita (dunia)
untuk mempengaruhi masa depan. Dalam kon teks pem bentukan iman Kristiani,
ini berarti bahwa para pe serta didik dapat m encapai kesadaran Kristiani yang
menyebabkan mereka terlibat di dunia untuk menghadirkan Kerajaan Allah yang
telah ada dan m empersiapkan bahan bagi kesem purnaan yang terakhir yang
merupakan tanggung jawab bersam a baik dari pendidik m aupun dari peserta
didik. Kita tidak dapat membangun Kerajaan Allah oleh diri kita sendiri. Kerajaan
Allah adalah anugerah dari Allah se

ndiri. Mem perlakukan para peserta didik

sebagai subjek dan para pem buat sejara h dapat juga m enuntut perubahan besar
dalam kesadaran bagi sebagian besar
Katolik untuk dan oleh Gereja yang
Kristiani (Groome, 2010: 386-388).

kita para pendidik. Pendidikan Aga

ma

utuh terarah m enuju pendewasaan im an
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BAB III
GAMBARAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR PAK DI
KELAS XI IPA SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA

Pada bagian ini penulis akan m enguraikan tentang hasil pengam atan da n
penelitian proses belajar m engajar di SM A Stella Duce 2 Yogyakarta. Ada dua
yang dibaha s pada bab III ini ya

itu pertam a tentang Sela yang Pandang SMA

Stella Duce 2 Yogyakarta yang m

eliputi sejarah, visi-misi, gam baran um um,

keadaa guru, keadaan siswi, dan kegiatan belajar mengajar PAK SMA Stella Duce
2 Yogyakarta. Kedua m

embahas peneli tian tentang proses belajar m

engajar

Pendidikan Aga ma Katolik yang m encakup latar belakang, tujuan penelitian,
instrumen pengumpulan data, responden pe nelitian, tempat dan waktu penelitian
dan variabel penelitian, laporan has

il penelitian serta pem

bahasanya dan

kesimpulan hasil penelitian.

A. Selayang Pandang SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
1.

Sejarah Singkat SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta m

erupakan bagian dari lem

pendidikan Yayasan Tarakanita yang dike
Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus

baga karya

lola oleh Konggregasi Suster-suster

(Suster CB). Karya pendidikan pertam a

diawali di Bengkulu, pada 19 Dese mber 1929 yang dikelola HCS

(Hollandsch

Chinneses School) oleh para im an SCJ. Ke mudian Sekolah tersebut diserahkan
kepada suster CB pada 6 Januari 1930 da ri Pastor Neilen, SCJ dan pada 11 Juni
1935, sekolah tersebut di kelola resm i oleh para Suster CB di Lahat. Sekolah di
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Lahat ini diterima dari Pastor Hoogeboom, SCJ yang telah menetap di Lahat sejak
tahun 1933. Kedua sekolah di Sumatera te rsebut walaupun dilalui dengan penuh
perjuangan, namun sampai sekarang sangat berkembang. Kemudian Sr. Laurentia
de Sain, CB dan Sr. Cat harinia Liedmeier, CB memimpikan adanya sekolah yang
dikelola Suster CB di Yogya karta. Im pian tersebut ak hirnya terwujud. Setelah
proklamasi kem erdekaan, di Yogyakarta m ulai didirikan berbagai sekolah, yaitu
SMP Stella Duce Dagen, SMAK Stella Duce di Jalan Sum bing 1 (Jalan Sabirin)
dan SGA Stella Duce di Jalan Dr. Suto

mo 16. Setelah beberapa sekolah di

Yogyakarta m ulai berjalan, m enyusul kem udian sekolah-sekolah di Jakarta,
Magelang, Surabaya, Solo Baru, dan Tangerang. Sekolah-sekolah Tarakanita yang
terpencar d i berbagai d aerah ters ebut, sejak awal berdirinya, m
berdiri sendiri dan dikelola para suster

yang bertugas di daerah m

asing-masing
ana m ereka

diutus untuk berkarya di sekolah tersebut.
Salah satunya adalah S MA Stella Duce 2 Yogyakarta m erupakan sekolah
alih fungsi dari SPG Stella Duce yang be rdiri sejak 1 April 1949. Berdasarkan SK
Kakanwil Propinsi DIY atas nam a Mendikbud RI No.011/1.13/Kpts/1989 tanggal
28 Januari 1989, SPG Stella Duce resm i beralih fungsi menjadi SMA Stella Duce
2 Yogyakarta. Dengan siswa berjum lah 63 orang, SMA Stella Duce 2 m engawali
karyanya di bawah pimpinan kepala Sekolah Th. Sri Artinah. Perjuangan selama 3
tahun akhirnya m embuahkan hasil dengan status DISAMAKAN berdasarkan SK
No.476/C/Kep/1991 pada bulan Sept

ember 1991. Dalam perkem

bangannnya

status akreditasi selalu DISAMAKAN da n pada tahun 2008 Terakreditasi “A”. Di
sisi lain kepem impinan sekolah juga

silih berganti dari

Th. S ri Artinah,
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Sr.Yohanita,CB, Pjs Ant. Suparjo, Sr. Ther esiata, CB, Dra. M. Sri Purw anti, Dra.
Sr. Jeanne, CB, Dra. Ch. Ti ni Suharsih, Dra. A nna Harsanti dan per 1 Juli 2011
diangkatlah Sr. B. Fidelis, CB, S.Pd sebagai kepala sekolah hingga sekarang.

2.

Visi-Misi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta

a.

Visi:
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta sebaga i bagian dari Yayasan Tarakanita

bercita-cita m enjadi lem baga pendidi kan yang didasari

oleh relasi yang

berbelarasa untuk m embantu peserta didik membentuk diri m enjadi pribadi yang
utuh, bermoral baik, berkemampuan intelektual memadai, cerdas, mandiri, kreatif,
terampil, mem iliki wawasan keba ngsaan dan sem angat berbelaras a terh adap
sesama manusia terutama yang miskin, tersisih, dan menderita.
b. Misi:
1.

Membantu peserta didik agar dalam

dirinya tum

buh sem angat

berbelarasa tinggi terhadap sesam a terutama yang m iskin, tersisih dan
menderita. Ini diwujudkan dalam
bukan hanya di dalam

ke hidupan sehari-hari peserta didik

ligkungan se kolah nam un di dalam

hidup

bermasyarakat. Sekolah juga m emiliki program Live in setiap tahunnya
bagi siswi kelas XI agar pesert

a didik sem akin m engenal kenyataan

kehidupan yang dialami oleh masyarakat sekitarnya.
2.

Menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik m ampu
mengenali dan mengembangkan potensi dirinya sendiri secara optimal.
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3.

Mengupayakan terjadinya kom unikasi dan kerjasam a yang harm onis
antar sekolah, orangtua, dan m asyarakat dalam rangka m engoptimalkan
pendampingan terhadap peserta didik.

4.

Memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan nilai khususnya nilainilai Kristiani agar terbentuk watak baik, sika p jujur, adil, dan berbudi
pekerti luhur.

5.

Membantu peserta d idik agar m emiliki kemam puan akadem ik yang
memadai untuk bersaing dalam seleksi masuk perguruan tinggi.

6.

Mendampingi peserta didik agar

m ampu mengembangkan sem angat

persaudaraan sejati dengan m elatih diri untuk m engelola perbedaan di
antara mereka.
7.

Membantu peserta didik agar memilki ketera mpilan khusus di luar akade mik
sehingga mampu ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat.

8.

Membantu peserta didik agar m

ampu a mbil bagian dalan gerakan

penegakan keadilan, perdamaian, dan penyelamatan lingkungan hidup.
Dari Visi dan Misi tersebut dite

mukan nila i-nilai/semangat dasar yan g

dihidupi dan diperjuangkan untuk m enuju perbentukan pribadi utuh yaitu Cc5:
Compassion (Bela ras a), Celebration (Kepercayaan kepada Tuhan dinyatakan
dalam peristiwa relig ius), Competence (Handal), Conviction (Keyakinan diri dan
ketaatan kepada suara hati), Creativity (Kreatifitas) dan Community (Komunitas).
Visi-misi tersebut diharapkan dapat m

embantu dan mengem bangkan

peserta didik m enjadi pribadi yang m andiri dan utuh dalam m elaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya sebagai seorang pese rta didik sesuai dengan nilai-nilai
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Kristiani dan berbudi pekerti luhur baik bagi diri sendiri, m aupun kepada sesama.
Maka dari visi-m isi ini keberadaan da n penyelenggaraan PAK di sekolah sangat
dibutuhkan begitu juga dengan bidang st

udi lainnya sehingga dapat terwujud

secara nyata demi perkembangan peserta didik, guru maupun sekolah.

3.

Gambaran Umum SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
SMA Stella Duce 2 beralam

at di Jl. Dr.Sutom o No. 16 Yogyakarta,

berjarak kurang lebih 100 m eter dari ja lan raya sehingga tidak terganggu oleh
kebisingan kendaraan. SMA Stella Duce berdekatan deng an biara suster CB dan
asrama putri bagi sebagian siswi-si

swi Stella Duce 2 Yogyakarta. Bangunan

sekolah telah didirikan sejak tahun 1949. Pada waktu itu digunakan untuk SPG,
baru kemudian tahun 1989 m enjadi SMA Stella Duce 2 Yog yakarta. Sekolah ini
memiliki wilayah yang cukup luas.

Kom pleks sekolah d ikelilingi o leh tem bok

ruangan-ruangan kelas dengan m emiliki pin tu m asuk utam a, nam un untuk
parkiran khusus siswa sudah ditentukan tempatnya. Seluruh warga Stella Duce 2
harus memasuki pintu gerbang utama untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah.
Keadaan dem ikian m endukung Proses Belajar Mengajar dan keam anan sekolah
lebih terkontrol. Di dalam sekolah juga banyak pohon-pohon rindang, bungabunga, dan juga pendopo sebagai tempat para siswi m

elakukan aktifitas dala m

proses belajar. Hal ini menjadikan lingkungan sekolah kelihatan asri dan sejuk.
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta m emiliki gedung yang perm anen yang
berbentuk b alok yang hanya m emiliki satu lantai saja dan dilengkap
sarana dan prasarana yang sangat baik

i dengan

dan m emadai. Sarana dan prasarana
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tersebut di antaranya: Ruang Kepala
Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Rua

Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah,
ng Perpustakaan, R uang Kelas, Ruang

Multimedia, Ruang UKS, Ruang BK, Ruang Tam u, Ruang Osis, Pendopo, Aula,
Laboratorium Komputer,

Laboratorium Fisika,

Laboratorium Ki

mia,

Laboratorium Biologi, Laboratorium Bahasa, Ruang Seragam, Gudang Olah raga,
Gudang Perlengkapan Umum , Ruang Sent ral, Kantin, Dapur, Ka mar Mandi dan
WC dan tempat Parkir Kendaraan Guru, Karyawan dan Siswi.
Sekolah ju ga m emiliki fasilita s lain yaitu : buku-buku pengetahuan ,
Majalah, K oran, LCD Proyektor, Pesawat

Telepon, Peralatan Olah raga, Alat

Musik Orkestra, Alat Musik Karawitan. Selain itu, Kipas Angin di setiap ruangan,
majalah dinding untuk setia p kelas, Papan Pengum uman, Speaker di setiap Kelas
sebagai penghubung untuk pemberitahuan. Fa

silitas-fasilitas tersebut bisa

mengembangkan pengetahuan dan keteram pilan peserta didik dalam proses
belajar-mengajar.

4.

Keadaan Guru SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Sekolah sangat m embutuhkan keterlibat an para tenaga pendidik yang

merupakan m itra utam a dalam

sebuah lem

baga kependidikan untuk

memperkembangkan sekolah. Begitu juga dengan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
sangat m embutuhkan tenaga-tenaga pendi dik sesuai dengan bidangnya m asingmasing sehingga dalam proses belajar m engajar dapat berjalan dengan lancar dan
visi-misi sekolah juga dapat terwuj

ud. Dengan ini m aka sekolah khususnya

yayasan ju ga m enerima guru-guru yang m

emiliki potensi yang

baik dan
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profesional. Guru-guru di SMA Stella Duce 2 secara keseluruhan

adalah guru

yayasan Tarakanita yang te tap dan tidak tetap kebanyaka n alumi dari Univers itas
Sanata Dham a. Guru-guru di sekolah ini juga m emiliki prestas i khusu snya guru
bidang biologi yang mendapat prestasi da

ri pem erintah. Kebanyakan tenaga

pendidiknya adalah awam, hanya beberapa sa ja biarawati begitu juga dari segi
agama mayoritas beragama katolik. Guru-guru di SMA Ste lla Duce 2 terdir i dari
32 orang pendidik yang m emiliki la tar be lakang sesuai den gan bidang studiny a
masing-masing. Berikut ini nam a-nama guru SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
2012-2013 (Terlampir 5).
Dari data-data tersebut tenaga pendidik di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta,
adalah lulusan S-1 dan lulusan S-2 sesu

ai dengan keahlian m asing-masing dan

terseleksi. Dalam perekrutan guru, s ekolah tidak dapat menerima secara langsung
tenaga k erja, m elainkan m elalui Yayasa n Tarakanita. Tenaga kerja yang akan
bekerja sebagai guru ditentukan dan kem

udian diseleksi oleh yayasan sesuai

dengan kebutuhan sekolah.
Untuk meningkatkan kualitas pengajar , maka tenaga pengajar diwajibkan
mengembangkan diri dengan m engikuti berbagai kegiatan pelatihan dan sem inar.
Evaluasi terhadap kualitas pengajara

n terus-m enerus dilakukan baik secara

kelembagaan (supervisi) m aupun secara pe rorangan (refleksi). Di samping itu,
secara rutin sekolah dan Yayasan Taraka nita m engadakan kegiatan p embinaan
terhadap guru, khususnya pembinaan dalam hal kualitas keteladanan guru.
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5.

Keadaan Siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Siswi m erupakan salah satu unsur

pendidikan dalam sekolah yang di kelola

penting dalam kelangsungan karya
yayasan Tarakanita. Salah satunya

adalah SMA Stella D uce 2 Yogyakarta ya ng peserta didiknya adalah berjenis
kelamin perempuan dan amat plural (beraneka suku, agama, dan situasi ekonomi).
Pada Tahun Pelajaran 2012/2013, jum

lah siswi SMA Stella Duce 2,

Yogyakarta, m engalami peningkatan. Kelas X terdiri dari lim a kelas. Sem entara
itu, terdapat 5 kelas untuk ke las XI dan terdapat 5 kela s untuk kelas XII. Jum lah
peserta didik seluruhnya ada 396 siswi yang

terdiri atas 145 si swi kelas X, 125

siswi kelas XI, dan 126 siswi kelas XII dengan rincian sebagai berikut:
KELAS X
X A: 29 siswi
X B: 28 siswi
X C: 30 siswi
X D: 29 siswi
X E: 29 siswi
Jumlah = 145 siswi

KELAS XI
XI IPA: 34 siswi
IPS 1: 26 siswi
IPS 2: 26 siswi
IPS 3: 24 siswi
Bahasa: 15 siswi
Jumlah = 125 siswi

KELAS XII
XII IPA: 19 siswi
XII IPS 1: 26 siswi
XII IPS 2: 27 siswi
XII IPS 3: 26 siswi
Bahasa: 28 siswi
Jumlah = 126 siswi

SMA Stella Duce 2 Yog yakarta juga dikonsep se bagai - Indonesia Mini di
mana siswinya berasal dari berbagai daerah di Indo nesia. Hal ini bertujuan agar siswi
mampu mengenal dan berinteraksi dengan berba

gai siswi de ngan latar belakang

budaya yang berbeda-beda. Untuk itu sekolah menerapkan sistem pemerataan dalam
seleksi penerimaan siswi baru, sehing ga siswi SMA Stella Duce 2 Yog yakarta, tidak
hanya dido minasi o leh siswi y ang berasal dari Yogy akarta. Sebagian besar siswi
SMA Stella Duce 2 Yogy akarta, berasal dari luar Daerah Istimewa Yogy akarta dan
keseluruhannya tersebar dari berbaga i daerah di Indonesia. Karena itu, SMA Stella
Duce 2 Yogy akarta m enyediakan fasilitas asram a putri yang terletak di kom pleks
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sekolah. Dengan dem ikian, konsep SMA

Stella Duce 2

Yog yakarta, sebagai

Indonesia Mini tercapai.
Kondisi perekonom ian keluarga siswi SMA Stella Duce

2 Yog yakarta

sebagian besar berasal dari golongan ekonom i menengah ke b awah, walau pun pada
kenyataannya siswi y ang berasal dari golongan ekonom i atas juga tidak sedikit y ang
menuntut ilmu di sekolah ini.

6.

Kegiatan Belajar Mengajar PAK di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Kegiatan pelaksanaan proses bela jar m engajar untuk m ateri Pendidikan

Agama Katolik sudah terjadwal sebagai berikut:
Kelas X Hari & Jam Kelas XI Hari & Jam
XA
Rabu, 3-4
XI IPA
Kamis, 1-2
XB
Selasa, 1-2
XI IPS 1
Jumat, 4-5
XC
Senin, 7-8
XI IPS 2
Jumat, 6-7
XD
Rabu, 5-6
XI IPS 3
Kamis, 7-8
XE
Rabu, 7-8
Bahasa
Kamis, 5-6
Hari Jumat Kegiatan Bina Iman jam 11.00-12.00Wib.

Kelas XII
XII IPA
XII IPS 1
XII IPS 2
XII IPS 3
Bahasa

Hari & Jam
Selasa, 3-4
Sabtu, 1-2
Sabtu, 3-4
Senin, 5-6
Senin, 3-4

Sebelum memulai pelajaran setiap pagi seluruh siswi-siswi dan guru SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta m emulai dengan renungan dan doa bersam a m elalui
pengeras suara yang dipim pin oleh siswi yang bertugas, begitu juga pada jam
12.00 W ib m elakukan doa angelus bersam a da n di akhir pelajaran juga ditutup
dengan doa bersama.
SMA Stella Duce 2 Yogyakarta saat
pengajar P AK dengan latar belakang

ini m empunyai seorang tenaga
pendidikan dari Ilm

u Pendidikan

Kekhususan Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
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Di luar kegiatan belajar m engajar di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta juga
memiliki kegiatan ek stra kurikuler yaitu di b idang peng embangan intelek tual
seperti kegiatan kom puter, English Speaking and Debat Club (ESDC), di bidang
pengembangan seni dan sastra seperti orke

stra, biola dasar, fl ute, cello, gitar,

clarinet, bina volalia, teater dan bidang pegem bangan olah fisik dan keteram pilan
seperti basket, volli, badminton, renang, dance, cheer, taewondo dan keputrian.
Kegiatan ek stra kuriku ler in i juga dapat m embantu peserta didik untuk
mengembangkan talenta yang dimiliki oleh para peserta didik sesuai dengan minat
mereka masing-masing.

B. Penelitian tentang Proses Belajar Mengajar PAK di kelas XI IPA SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta

1.

Pendahuluan

a.

Latar Belakang Penelitian
Pelaksanaan proses belajar m engajar dapat dikatakan ba ik, apabila guru

maupun siswi ada keterlibatan secara akti f. Idealnya adalah guru m emperlakukan
siswa sebagai subjek bukan objek. Denga n menjadi subjek, peserta didik m ampu
menjalani proses belajar m engajar dengan baik dan aktif kare na ia dihargai,
dihormati, dan dijadik an sebagai m anusia yang m emiliki akal, in gatan, dan
imajinasi. S ebaliknya, peserta didik bila

dijadikan objek,

akibatnya ia hanya

dijadikan sasaran dari kesalahan yang te

rjadi dalam proses belajar m engajar.
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Selain itu, pengobjekan peserta didik

mengakibatkan hakikat PAK sem

akin

menjauh dari semangat injil, kebebasan, dan cinta kasih (GE, art 7-8).
Dalam keseluruhan proses belaja

r m engajar PAK, guru tidak hanya

memberi materi dan tugas saja, melainkan guru menjadi fasilitator sehingga siswi
dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Peran guru tersebut bisa jadi
sesuai dengan m odel pem belajaran yang dikem bangkan oleh Groom e yaitu
dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta didik.
Partisipasi itu berd

asarkan pengalam an hi dup peserta didik yang

diungkapkan dan direfleksikan secara kritis (praksis) sehingga ditemukan nilainya
dan dapat diteguhkan visi dasarnya. Hasil da ri refleksi kritis tersebut kem udian
didialogkan oleh peserta didik dengan visi dan tradisi Katolik. Maka penulis perlu
mengadakan penelitian ini yaitu sejauh

mana proses belajar m engajar PAK di

kelas XI IP A SMA Stella Duce 2 Y ogyakarta m enurut pokok-pokok pem ikiran
Thomas Groome tentang paham, tujuan, metode dan pelakunya dan apa saja yang
menjadi faktor-faktor pengham bat dan pendukung dalam proses belajar m engajar
PAK di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
Maka, penulis m

enggunakan m etode penelitian kualitatif dengan

pendekatan observasi partisipatif serta

kuesioner terbuka da n tertutup dengan

mengadakan penelitian khususnya di

kelas XI IPA SMA Stella Duce 2

Yogyakarta. Penelitian tersebut tentunya
mengajar PAK yang terjadi selama ini.

m endasarkan pada proses belajar
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b. Tujuan Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan terhadap guru PAK dan siswi di kelas XI
IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta yang mempunyai tujuan:
1.

Apakah pelaksanaan proses belajar m engajar PAK di kelas XI IPA SM A
Stella Duce 2 Yogyakarta se

suai dengan pokok-pokok pem

ikiran

menurut Thomas Groome.
2.

Untuk m engetahui faktor-fak tor pendukung dan penghambat dalam
proses belajar m engajar PAK di

kelas XI IPA SMA Stella Duce 2

Yogyakarta.

c.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti atau penulis itu

sendiri (Sugiyono, 2009: 305).

Melalui instrum en ini,

pen ulis akan

menggambarkan permasalahan yang ada da n data diperoleh da ri pengamatan dan
studi pustaka. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan instrumen pertama
yaitu pendekatan observasi partisipa

tif dan instrum en yang kedua dengan

kuesioner dan wawancara.
Observasi p artisipatif a dalah p eneliti terlibat dengan kegi atan sehari-hari
orang yang sedang diam ati atau digunakan sebagai sum ber dan data penelitian.
Dengan observasi partisipatif ini, m aka data yang diperoleh akan lebih lengkap,
tajam dan sam pai m engetahui tingkat m akna dari setiap prilaku yang tam

pak

misalnya dalam lembaga pendidikan peneliti dapat berperan sebagai guru, ia dapat
mengamati bagaim ana guru dan m urid dalam pem belajaran (Sugiyono, 2009:
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310). Sedangkan kuesioner m erupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara m emberikan seperangkat pertanya an atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya (S

ugiyono, 2 009: 199). Jenis kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup da n kuesioner terbuka.
Kuesioner tertu tup adalah kuesione r ya ng disu sun dengan m enyediakan pilih an
jawaban, sehingga responden hanya tinggal mem beri tanda pada jawaban yang
dipilih. Sedangkan kuesioner terbuka m

emberi kesem patan kepada responden

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri (Sutrisno Hadi, 1983: 158-160).
Dalam penelitian ini penulis

menggunakan kuesioner tertutup dan

kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup ini dimaksudkan agar penulis dapat dengan
mudah mendapat gambaran yang id eal atau biasa dilakukan oleh responden yang
diteliti. Kuesioner tertutup berisi per

nyataan yang terdapat pilihan jawaban.

Jawaban tersebut adalah jawaban yang

sesuai dan dialam i oleh responden.

Sedang m elalui kuesioner terbuka dihara pkan dapat m embantu responden untuk
mengungkapkan isi hatinya. Dari kuesioner

terbuka, penulis dapat mengetahui

harapan dan keinginan responden yang diteliti.
Untuk menilai data penelitian ini, penulis menggunakan skala pengukuran
sikap Likert ditujukan kepada siswi kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
Skala Likert m erupakan jenis skala yang

digunakan untuk m engukur sikap,

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Dalam f enomena sosial in i d itetapkan sec ara spe sifik oleh p eneliti yang
selanjutnya disebut seba gai variabel penelitian (Sugiyono, 2009: 134). Bentuk
instrumen s kala Likert ini berupa pernyataan dan ja waban setiap item instrumen
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ini m emiliki gradasi da ri sangat pos itif sam pai sangat nega tif yang din yatakan
dalam bentuk kata-kata. Instrum en penelitian ini m enggunakan skala Likert yang
dibuat dalam bentuk

checklist. Skala Likert ini biasanya m enggunakan lim a

kategori jawaban, antara lain: sangat se tuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan
sangat tidak setuju (Sugiyono, 2009: 135).

d. Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas XI IPA SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta yang be

rjumlah 34 orang dengan m

enggunakan

kuesioner terbuka dan tertutup se

dangkan satu guru PAK m

enggunakan

wawancara.
e.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ak an dilaksanakan di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2

Yogyakarta. Sedangkan waktu penelitian ak an dilaksanakan pada bulan Februari
2013.
f.

Variabel Penelitian
Menurut Sutrisno Hadi (1986: 224) va

riabel adalah gejala-gejala yang

menunjukkan variasi, baik dalam jeni s m aupun dalam tingkatan. Aspek-aspek
yang akan diteliti sehubungan dengan tinj

auan pelaksanaan proses belajar

mengajar PAK di kelas XI IPA SMA Ste lla Duce 2 Yogyakarta. Maka dari itu,
penulis mengelompokkan variabel penelitian ini ke dalam tabel sebagai berikut:
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Kisi-Kisi Kuesioner Penelitian

No.

Variabel

No Item

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Sejauh m ana pelaksanaan proses belajar

1-16 16

mengajar PAK di kelas XI IPA SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta sesuai dengan pokokpokok pem ikiran Thom as Gr oome yang
mencakup hakikat, tujuan, konteks, model dan
pelaku PAK.
2.

Faktor pendukung dan penghambat dalam

17-20 4

proses belajar mengajar PAK.
Jumlah Soal

20
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2.

Laporan Hasil Penelitian
Pada bagian ini akan dijabarkan

berdasarkan hasil penelitian yang tela

m engenai pem bahasan penelitian
h dilaksanakan deng an 34 responden di

kelas XI IP A SMA Stella Duce 2 Yogya karta. Dalam pembahasan ini penulis
akan m emaparkan hasil penelitian yang berdasarkan pada pem

ikiran Thom as

Groome tentang teori dan praksis PAK di sekolah.
Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, wawancara
dan observasi partisipatif penulis m enyampaikan hasi l penelitiannya. Penulis
memaparkan data hasil penelitian ya

ng diperoleh dari hasil pengum

pulan

kuesioner yang disebarkan kepada siswi-siswi di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2
Yogyakarta yang berjum lah 34 orang. Data disajikan m enurut m asing-masing
variabel, sedangkan wawancara dituju

kan kepada guru Pendidikan Aga

ma

Katolik.
Rumusan yang digunakan dalam perhitunga n kuesioner dari hasil penelitian
ini dengan ketentuan sebagai berikut:
Rumusnya : f / N x 100
Keterangan:

f = frekuensi atau banyaknya responden yang
alternatif jawaban tertentu pada setiap item.

N

= jumlah responden

memilih
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a. Laporan Hasil Kuesioner Tertutup
Tabel 1 :Kesesuaian proses belajar mengajar PAK dengan pokok-pokok
pemikiran Thomas Groome
(N=34)
No Pernyataan

Jumlah
SS St

Rg

TS

4

--

HAKIKAT PAK
1

Pendidikan Aga ma Katolik (PAK)
adalah pelajaran yang saya sukai dan

9

21

26,5% 61,5%

menarik
2

Pada dasarnya, PAK m

endorong

guru dan peserta didik ikut terlibat

12%

12

18

4

35%

53%

12%

17

14

3

50%

41,2%

8,8%

5

19

10

14,7%

56%

29,3%

15

16

3

44,2%

47%

8,8%

18

16

53%

47%

6

21

--

di kelas dengan penuh kesadaran
3

PAK mendorong saya untuk berim an
dan peduli kepada sesama

4

Saya selalu m

enjalankan ajaran

Yesus Kristus tentang cinta kasih,
persaudaraan dan pengam

---

punan

kepada sesama
TUJUAN PAK
5

Tujuan dari PAK adalah demi
terwujudnya Kerajaan Allah

6

Pertobatan m engajak saya untuk
menjadi orang yang sem

akin

--

---

mengenal diri dan mengenal Allah
7 Guru

PAK

membantu

memperkembangkan iman saya lebih
mendalam dan memperbaharui hidup
saya lebih baik

17,5% 61,5%

7
21%

--

STS
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8

Saat belajar PAK, saya tidak bebas
memberikan pendapat

1

2

2

13

16

3%

6%

6%

38%

47%

8

24

KONTEKS PAK
9

Dengan berim an, saya peduli hanya

1

pada tem an-teman yang satu agam a

3%

-1
3%

23,5% 70,5%

saja
10

Guru PAK tidak pernah mengkaitkan

1

pelajaran PAK dengan keadaan yang

3%

-1

17

15

3%

50%

44%

-

sesungguhnya
MODEL PAK
11

PAK selalu m enggunakan isi dari
Kitab Suci sebagai landasan dari

10

15

8

1

29,4%

44%

23,6%

3%

13

12

materi pelajaran
12

Saya kurang berpartisipasi dalam
proses belajar m

-4

engajar PAK di

5

11,8% 38,2% 35,3% 14,7%

sekolah
PELAKU PAK
13

Guru PAK m engajak siswi untuk
mensharingkan pengalam

annya

3
8,8%

21

6

61,5% 17,7%

4
12%

dalam proses belajar m engajar sesuai
dengan materi
14

Guru PAK m

emperlakukan saya

sebagai saudara
15

Saya diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah sendiri

16

Dalam keluarga, orang tua
merupakan perwakilan Tuhan yang
harus dihormati dan dihargai

4

17

13

12%

50%

38%

26

8

---

76,5% 23,5%
31

3

91,2%

8,8%

---

--

-
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Pada item no 1, dari 34 orang responden yang m enyatakan bahwa P AK
adalah pelajaran yang menarik dan dis ukai dengan sangat setuju sebanyak 26,5%,
sedangkan setuju sebanyak 61,5%, ragu-ragu sebanyak 12%.
Pada item no 2, dari 34 orang

responden yang m enyatakan bahwa PAK

mendorong guru dan peserta didi k ikut terlibat di kela s dengan penuh kesadaran
35% yang m enyatakan sangat setuju, se tuju sebanyak 53% sedangkan yang
menyatakan ragu-ragu sebanyak 12%.
Pada item no 3, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa PAK
mendorong siswi untuk berim an dan peduli kepada sesam a yang sangat setuju
sebanyak 44,2%, setuju sebanyak 47% sedangkan ragu-ragu sebanyak 12%.
Pada item no 4, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa saya
selalu m enjalankan ajaran Yesus Kristu s tentang cinta kasih, persaudaraan dan
pengampunan kepada sesam a yang sanga t setuju sebanyak 14,7%, setuju
sebanyak 56% sedangkan ragu-ragu sebanyak 29,3%.
Pada item no 5, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa tujuan
PAK adalah dem i terwujudnya Kerajaan Allah yang sangat setuju sebanyak
44,2%, setuju sebanyak 47% sedangkan ragu-ragu sebanyak 8,8%.
Pada item no 6, dari 34 orang re

sponden yang m enyatakan bahwa

pertobatan m engajak kita untuk m enjadi orang yang sem akin m engenal diri dan
mengenal Allah yang sangat setuju 53% sedangkan setuju 47%.
Pada item no 7, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa guru
PAK me mbantu m enperkembangkan im an siswi lebih m

endalam dan
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memperbaharui hidup m ereka lebih baik yang sangat setuju sebanyak 17,5%,
setuju sebanyak 61,5% sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 21%.
Pada item no 8, dari 34 orang re

sponden yang m enyatakan bahwa saat

belajar PAK siswi tidak bebas m emberikan pendapat yang sangat setuju sebanyak
3%, setuju sebanyak 6%, ragu-ragu seba nyak 6% sedangkan yang tid ak setuju
sebanyak 38% dan yang sangat tidak setuju sebanyak 47%.
Pada item no 9, dari 34 orang resp onden yang m enyatakan bahwa dengan
beriman, siswi peduli hanya kepada tem

an-teman yang satu agam a saja yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 3%, setuju responden tidak m enjawab item
sama sekali sedangkan ragu-ragu sebanyak 3% serta tidak setuju sebanyak 23,5%
dan sangat tidak setuju sebanyak 70,5%.
Pada item no 10, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa guru
PAK tidak pernah m

engkaitkan pelajaran PAK de

ngan keadaan yang

sesungguhnya yang sangat setuju sebanyak 3%, setuju responden tidak m enjawab
item sa ma sekali sedangkan ragu-ragu seba nyak 3% serta tidak setuju sebanyak
50% dan sangat tidak setuju sebanyak 44%.
Pada item no 11, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa P AK
selalu m enggunakan isi dari Kitab Suci

sebagai landasan dari m ateri pelajaran

yang sangat setuju sebanyak 29,4%, setu ju sebanyak 44% sedangkan ragu-ragu
sebanyak 23,6% dan tidak setuju sebanyak 3%.
Pada item no 12, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa siswi
kurang berpartisipasi dala m proses belajar m engajar PAK di sekolah yang sangat
setuju responden tidak m enjawab item sa ma sekali, setuju sebanyak 11,8%,
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sedangkan ragu-ragu sebanyak 38,2% serta

tidak setuju sebanyak 35,3% dan

sangat tidak setuju sebanyak 14,7%.
Pada item no 13, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa guru
PAK mengajak siswi untuk m ensharingkan pengalamannya dalam proses belajar
mengajar sesuai dengan m

ateri yang

sangat setuju sebanyak 8,8%, setuju

sebanyaka 61,5% sedangkan ragu-ragu 17,7% dan tidak setuju sebanyak 12%.
Pada item no 14, dari 34 orang re sponden yang m enyatakan bahwa guru
PAK m emperlakukan siswinya sebagai sa udara yang sangat setuju sebanyak 12,
setuju sebanyak 50% sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 38%.
Pada item no 15, dari 34 responden

yang m enyatakan bahwa m anusia

diciptakan m enurut gambar dan rupa A llah sendiri yang sangat setuju sebanyak
76,5%, setuju sebanyak 23,5% sedangkan ragu- ragu, tidak setuju dan sangat tidak
setuju tidak satu responden pun yang menjawab.
Pada item no 16, dari 34 responden m enyatakan bahwa dalam keluarga,
orang tua merupakan perwakilan Tuhan yang harus dihorm ati dan dihargai yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 91,2%, setuju sebanyak 8,8% sedangkan
ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak
menjawab.

setuju tidak satu responden pun yang
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Tabel 2: Faktor pendukung dan penghambat dalam proses belajar mengajar PAK
(N=34)
No Pernyataan

Jumlah
SS ST

RG

TS

STS

19

6

2

56%

17,5%

6%

4

19

11

12%

56%

32%

-

FAKTOR PENDUKUNG
17

Guru PAK menggunakan fasilitas

25

9

---

multimedia (Laptop, LCD Proyektor) 73,5% 26,5%
untuk memutar tanyangan film yang
ada kaitannya dengan PAK
18

Setiap siswi mempersiapkan buku

-7
20,5%

bacaan PAK sehingga mendukung
proses pemahaman materi agama
yang diajarkan
FAKTOR PENGHAMBAT
19

Dalam proses belajar mengajar PAK

--

kurang adanya komunikasi antara
guru dengan siswi dan siswi dengan
siswi
20

Suasana lingkungan kelas ribut saat
proses belajar mengajar PAK di
sekolah

5

6

11

12

14,7%

18%

32%

35,3%
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Pada item no 17, dari 34 responden yang m enyatakan bahwa guru PAK
menggunakan fasilitas multim edia untuk m emutar tay angan film yang ada
kaitannya dengan PAK yang m enyatakan sa ngat setuju seba nyak 73,5%, setuju
sebanyak 26,5% sedangkan ra gu-ragu, tidak setuju dan sa ngat tidak setuju tidak
ada satu responden pun yang memilih.
Pada item no 18, dari 34 responden yang m
mempersiapkan buku bacaan PAK sehingga m

enyatakan setiap siswi

endukung proses p emahaman

materi agama yang diajarkan yang sangat setuju responden tidak m enjawab item
sama sekali, setuju sebanyak 20,5% sedangkan ragu-ragu sebanyak 56%, tidak
setuju sebanyak 17,5% dan sangat tidak setuju 6%.
Pada item no 19, dari 34 responden yang menyatakan dalam proses belajar
mengajar PAK kurang adanya komunikasi
dengan siswi yang sangat setuju dan

antara guru dengan siswi dan siswi
setuju tidak satu responden pun yang

memilih sedangkan ragu-ragu sebanyak 12% serta tidak setuju sebanyak 56% dan
sangat tidak setuju sebanyak 32%.
Pada item no 20, dari 34 responden yang m

enyatakan bahwa suasana

lingkungan kelas ribut saat proses belajar mengajar PAK di sekolah yang sangat
setuju sebanyak 14,7%, setuju sebanya k 18% sedangkan ragu-ragu sebanyak
32%, tidak setuju sebanyak 35,3% dan sa ngat tidak setuju tidak satu responden
pun yang memilih.
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b. Laporan Hasil Kuesioner Terbuka
Pada pertanyaan nom or 1, m engenai alasan apakah PAK penting, dari
jumlah responden 34 orang yang m engatakan PAK penting sebanyak 32 orang
yaitu karena adanya PAK dapat m embantu peserta didik untuk m engenal Allah
dan ajaran-ajaran-Nya dan m emperkembangkan im an. Sedangkan, 2 orang siswi
menyatakan bahwa m asih ada pelajaran ya ng lebih penting dari PAK yang harus
dipelajari.
Pada pertanyaan nomor 2, dari 34 orang responden seluruhnya
menyatakan bahwa tujuan dari PAK adalah dem

i terwujudnya Kerajaan Allah,

memahami Kitab Suci, memperdalam iman kita, dan mengenal Allah.
Pada pertanyaan nom or 3, m etode pembelajaran yang disukai sehingga
dapat m endukung dalam proses belajar m

engajar PAK adalah dengan

menggunakan m ultimedia dan slide-slide yang berhubungan dengan PAK
sebanyak 30 orang responden m enjawab sedangkan dengan dialog dan sharing
pengalaman sebanyak 2 orang responden dan belajar kelompok bersama sebanyak
2 orang responden.
Pada pertanyaan nom or 4, hal-hal yang dapat mendukung untuk sem akin
memahami PAK adalah dengan m

enonton film yang berkaitan dengan tema

pelajaran PAK sebanyak 15 orang res ponden menjawab, s edangkan dengan cara
guru m enjelaskan sebanyak 7 orang re sponden, dengan perbuatan sebanyak 2
orang responden dan keadaan hidup kita sehari-hari sebanyak 8 orang responden,
sedangkan dengan Kitab Suci dan buku

pelajaran PAK sebanyak 1 orang

responden dan pembinaan iman di sekolah sebanyak 1 orang responden.
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Pada pertanyaan nom or 5 yaitu pe rihal kesulitan yang dialam i dalam
memahami m ateri PAK yaitu sulitny

a memahami isi Kitab Suci. Hal in

dibuktikan dengan jumlah responden yang m
yakni sebanyak 5 orang respond

i

enjawab dengan beragam alasan,

en m enjawab, sulitny a m emahami isi dari

dokumen-dokumen Gereja, ajaran sosial Gereja, Konsili Vatikan II. Kemudian, 10
responden beralasan bahwa dokum en Gereja tersebut m enggunakan bahasa yang
rumit, khususnya bahasa Latin. Berikut nya, 5 responden menjawab bahwa guru
kurang jelas m enyampaikan m ateri P AK, dilanjutkan sebanyak 11 responden
menyatakan, banyaknya materi yang harus dipelajari dan 3 responden menyatakan
bukan agama Katolik sehingga sulit m emahami Ajaran Sosial Gereja. Kesulitan
memahami dokum en Gereja terseb ut m emiliki dam pak ya ng kurang baik, yaitu
mengatuk, keadaan kelas yang ribut, dan kurangnya konsentrasi.

c. Laporan Hasil Wawancara Guru PAK
Berikut ini adalah h asil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan
guru PAK di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
No. Pertanyaan
1.

Jawaban

Apakah anda m

engenal Tidak m engenal, tapi tahu. Beliau adalah

Thomas Groome.

seorang ahli/pakar pendidikan Kristiani yang

Menurut anda siapakah

berasal dari Amerika Serikat.

Thomas Groome?
2. Menurut

anda

apakah Menurut saya PAK adalah m

enanamkan

tujuan dari PAK di sekolah? nilai-nilai Kristiani, m ewujudkan Kerajaan
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Allah, m endewasakan im an dan sebagai
pedoman hi dup bagi saya m aupun peserta
didik.
3. Apakah

anda Ia, karena siswi m erupakan sega mbar dan

memperlakukan siswi

serupa dengan Allah yang diciptakan untuk

sebagai subjek? Mengapa?

saling m engasihi dan m enghargai sesama
manusia sehingga dalam

proses belajar

mengajar dapat berjalan dengan baik dan
peserta didik bisa lebih aktif, kritis dan lebih
serius dalam belajar PAK
4.

Persiapan apa saja anda
lakukan sebelum mengajar?

 Berdoa dan m

empelajari materi

pembelajaran PAK
 Mempersiapkan m ateri berupa power
point, mencari sarana yang sesuai dengan
tema pelajaran yang akan saya
sampaikan
 Mempersiapkan permainan

5.

Bagaimana suasana p roses  Santai, lebih m
belajar m engajar yang anda

engutamakan di alog

antara guru dan peserta didik

alami selam a m enjadi g uru  Menyenangkan karena peserta didik
PAK?

menganggap saya sebagai saudara
 Membosankan karena PAK bukan
pelajaran yang penting dalam
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menentukan kelulusan sehingga peserta
didik kurang serius
 Terlalu teor itis seh ingga pese rta d idik
susah m emahaminya khususnya yang
terdapat dalam

dokum

en-dokumen

Gereja.
6.

Model dan sarana apa

Modelnya adalah anal

sajakah yang sering anda

kelompok, dialog, ceramah dan tanya jawab

gunakan untuk m

7.

encapai Sarana yang sering saya gunakan adalah

tujuan pembelajaran PAK?

media audivisual, permainan dan kuis.

Faktor-faktor apa yang

 Multimedia yang ada kaitanny a dengan

mendukung anda dalam
proses belajar m

8.

isis kasus, diskusi

tema PAK

engajar  Pengalaman hidup sendiri

PAK?

 Situasi kongkrit yang terjadi

Faktor apa yang

 Materi-materi yang sulit untuk m encari

menghambat anda dalam

sarana pendukung m

proses belajar m

Ajaran Sosial Gereja, Konsili Vatikan II

PAK?

engajar

isalnya dalam

 Minat siswi yang kurang serius dalam
PAK yang lebih m

engutamakan

pelajaran lain
 Buku-buku pendukung PAK kurang di
sekolah
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d. Laporan Hasil Observasi Partisipatif
Penulis melakukan observasi di sekolah pada tanggal 14 dan 21 Februari
2013. Namun sebelumnya m

enulis suda h pernah mengikuti dan m

elihat

bagaimana proses belajar m engajar PAK di SMA Stella Duce 2, karena penulis
pernah m elakukan PPL (Program Pengalam

an Lapangan) di SMA tersebut.

Selama proses observasi, penulis m engikuti seluruh rangkaian kegiatan proses
belajar mengajar PAK di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 mulai dari awal hingga
akhir pembelajaran PAK.
Selama proses observasi, penulis m

elihat, m engamati dan ikut serta

mendampingi peserta didi k dalam proses belajar m
memulai pelajaran dengan m

engajar PAK. Guru PAK

enyampaikan m ateri dengan m etode ceram ah

kemudian guru m emberikan tanya jawab kepada peserta didik. Dari pengam atan
penulis m elihat bahwa adanya hubungan

timbal balik antara guru dan peserta

didik yang saling berkomuni kasi. Walaupun, kom unikasi tersebut belum dalam
arti yang sem purna, maksudnya pesert a didik m asih ada yang sibuk dengan
kegiatannya sendiri atau m asih belum terlibat aktif dalam proses pem belajaran di
kelas. Dari situasi ini, guru pe
memberikan contoh konkret yang m

rlu m engkondisikan pem belajaran dengan
enarik dan sesuai dengan m

ateri yang

dipelajari m elalui s arana audio vis ual berupa slide-slide. Pelajaran kem udian
dilanjutkan dengan mengkaitkan materi dengan isi Alkitab.
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3.

Pembahasan Hasil Penelitian

a.

Pembahasan Hasil Penelitian dengan Kuesioner Tertutup
Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan data yang telah dipaparkan

dari laporan hasil penelitian di atas. Pa

da b agian ini, pen ulis akan m emberi

pembahasan lebih lanjut tentang hubunga

n hasil penelitian dengan pem

Thomas Groom e serta pem ahaman penulis sendiri. Adapun pem

ikiran

bahasannya

adalah sebagai berikut:
1. Hakikat PAK
Pendidikan yang baik pada dasarnya penting untuk m emperhatikan minat
dan kemauan dari peserta didik dan guru. Maka, pendidikan itu bisa dikategorikan
dalam dua proses aktivitas, yakni pese rta didik belajar dan guru yang m engajar.
Secara leb ih m endasar, m inat peserta didik m enjadi fokus karena m ereka yang
berproses d alam pem belajaran. Jadi, m inat atau kem auan diri peserta didik
merupakan peletak dasar atas tercapainya proses belajar.
Dalam PAK, m inat peserta didik j

uga penting untu k diperhatikan.

Asumsinya, peserta didik yang berm inat menyukai PAK. Setelah berm inat dan
menyukai, dalam pe mbelajaran, m ereka ikut terlibat secara aktif dan sengaja.
Melalui m inat/kemauan inilah, hakikat PAK bisa disam

paikan kepada peserta

didik. Hakikat PAK diartikan sebagai kegiat an politis para peziarah dalam waktu
yang secara sengaja bersam a mereka memberikan perhatian pada kegiatan Allah
di m asa kini kita, pada cerita kom unitas iman Kristen, d an visi Ker ajaan Allah,
dan benih-benih yang telah hadir di antara kita (Groome, 2010: 37).
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Dalam deskripsi itu, ia m enyatakan mengenai apa yang para pendidik
Agama Kristen lakukan berasal dari Trad isi im an orang-orang Kristiani, dengan
menggambarkan Yesus Kristus sebagai cont oh dalam kehidupan kita sehari-hari,
dan Visi Kerajaan Allah yang sem purna yang ditimbulkan oleh tradisi Gereja dan
iman orang Kristiani. Tetapi m ungkin hal yang paling penting untuk diperhatikan
adalah Pend idikan Agam a Kristen ikut ambil bagian dalam hakikat pendidikan
yang bersifat politis secara umum.
Hasil pe nelitian kue sioner pa da ba gian pertam a, yakni hakikat PAK
terdapat pernyataan yang berfokus pada

em pat item di antaranya: pertam

a,

minat/kemauan; kedua, keter libatan; ketig a, terarah pada im an dan kepedulian;
keempat, ajaran Yesus (cinta kasih, persaudaraan dan pengampuan).
Pada item nomor 1, responden yang m enjawab sangat setuju bahwa PAK
adalah pelajaran yang disukai dan m

enarik berjum lah 26,5%, dan yang setuju

yaitu 61,5%. Se mentara hanya 12% responden yang m enjawab ragu-ragu. Skor
responden tertinggi adalah pada poin sangat setuju,dan diikuti setuju.
Dari hasil penelitian pada item
(karena didom inasi dua pernyataan: sa

pert ama, terdapat perny ataan pos itif
ngat s etuju d an s etuju). Mak a, has il

penelitian m enyatakan bahwa terdapat pe rnyataan positif bahwa peserta didik
kelas XI IPA SMA Stella Duce Yogyakarta merespon pada sikap suka dan tertarik
pada m ata pelajaran P AK. Kenyataan ini m emberikan gam baran bahwa PAK
sangat m enyenangkan dan m enarik karena dapat m engembangkan iman peserta
didik m elalui kenyataan kongkret yang dial ami oleh m ereka dan peserta didik
juga semakin mengetahui dan mengenal ajaran agama Kristiani dan Allah sendiri.
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Item no 2 yaitu tentang PAK m
terlibat di kelas dengan penuh kesa

endorong guru dan peserta didik ikut
daran. Maksudnya, dalam belajar, guru

memberi pendam pingan, pem ahaman, dan penjelasan yang lebih hakiki
(mendasar) tentang tujuan akhir dari proses belajar. Dari proses inilah, guru akan
menyampaikan hakikat PAK yang bersifat

politis y aitu ke terlibatan yang

dilakukan secara sengaja dan sistem atis dalam kehidupan manusia yang berusaha
untuk m empengaruhi cara m ereka m enjalani kehidupan dalam

m asyarakat

(Groome, 2010: 21). Melalui keterlibatan tersebut, peserta di dik sebagai makhluk
sosial m engambil ba gian keprihatinan dan kepedulian nyata terhadap
permasalahan sosial demi penataan hidup bersama.
Item nomor 3 memperlihatkan bahwa PAK mendorong peserta didik untuk
beriman dan peduli kepada sesam a. Hal in i dibuktikan dari hasil penelitian yang
menunjukkan persentase respon sikap sangat setuju sebesar 50% dan sikap setuju
41,2%. Kedua sikap tersebut menunjukkan hubungan yang positif. Dengan begitu,
hasilnya PAK m

endorong peserta didi

k untuk berim

an dan peduli. Ini

menggambarkan bahwa PAK m engajak peserta didik untuk sungguh-sungguh
memperkembangkan kedalam an hidup pesert a didik, jati diri atau inti hidup
mereka.
Dalam pernyataan pada item nom or 4 tentang ajaran Ye sus (cinta kasih,
persaudaraan dan pengam puan), re sponden m enanggapi cukup positif yaitu
dengan persentase sikap setuju sebe sar 56%, lalu didukung pula dengan sikap
sangat setuju: 14,7%. Respon ini menunjukkan

bahwa peserta didik sadar, saat

belajar PA K, m ereka diajak, didampingi , dan diajarkan tent

ang cin ta kasih,
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persaudaran dan pengampunan. Ha l ini m erupakan bagian dalam kehidupan kita
sehari-hari sehingga kita diajak untuk
masing-masing untuk saling m

dapat m enerapkannya dalam diri kita

engasihi, mencintai dan m engampuni sesam a.

dengan mengasihi Allah berarti kita juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi
diri sendiri.

2. Tujuan PAK
Groome m enjelaskan tiga tujuan P endidikan Agam a Kristen yaitu: dem i
terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Alla h, m enghidupi im an Kristiani, dan untuk
kebebasan m anusia (Groom e, 2010: 48). Pendidikan Agam a Katolik (PAK) pada
dasarnya bertujuan agar p eserta didik memiliki kemampuan untuk membangun hidup
yang sem akin berim an. Mem bangun hidup beri man Kristiani berarti mem bangun
kesetiaan pada Injil Ye

sus Kristus, y ang m emiliki keprihatinan tunggal, y

akni

Kerajaan Al lah. Kerajaan Allah m erupakan visi dasar atau arah utam a seluruh
kegiatan pendidikan dalam PAK. Pendidikan dalam iman menuntut proses pendidikan
yang m embentuk dan m emberdayakan seluruh di mensi hidup peserta didik sebagai
mitra Yesus Kristus di

dalam memperjuangkan terwujudn ya Kerajaan Allah di

tengah-tengah kom unitas sekolah m ereka. Tujuan PAK berfokus pada empat item

di antaranya: pertam a, dem i terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah; kedua,
pertobatan; ketiga, memperkembangkan iman; keempat, kebebasan.
Pada item nom or 5 dari hasil peneli

tian s angat bai k kar ena da ri 34

responen menyatakan sangat setuju dan setu ju tentang tujuan PAK adalah dem i
terwujudnya nilai-nilai Kerajaan A llah. Hal ini m enggambarkan bahwa PAK
membantu peserta didik agar sem akin beriman kepada Yesus Kristus sehingga
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nilai-nilai Kerajaan Alla h di da lam diri Yesus Kristus m elalui sabda, karya dan
seluruh hidup-Nya sungguh terwujud di

tengah-tengah hidup kita baik di

lingkungan sekolah m aupun m asyarakat. Kera jaan Allah adalah anugerah yang
diberikan oleh Allah sendiri secara cuma-cuma.
Pada item nomor 6, responden memberi dua tanggapan, yaitu sangat setuju
dan setuju perihal pertobatan pada aj

akan untuk m engenal diri dan m engenal

Allah. Pertobatan, m enurut Groom e (2010: 71), berarti yang m engarahkan kita
untuk keluar ke arah Allah dalam sesama dan mewajibkan individu agar berusaha
keras untuk hidup adil dan dam

ai. Dua tanggapan responden tersebut

menggambarkan bahwa dengan adanya pert

obatan, peserta di dik senantiasa

memperbaharui hidup m ereka secara terus menerus dalam upaya mem
kedekatan relasi m ereka dengan Allah

bangun

demi terwujudnya Kerajaan Allah.

Kerajaan Allah m emanggil kita untuk se nantiasa bertobat, m eninggalkan cara
hidup lama kita dan mengenakan cara hidup yang baru yaitu Yesus Kristus.
Pada item nom or 7 dapat digam barkan bahwa guru PAK m

embantu

mengembangkan im an peserta didik lebih m endalam dan m emperbaharui hidup
mereka lebih baik di mana ham pir 78% responden m enyatakan sangat setuju dan
setuju. Respon tersebut berarti m enunjukkan guru PAK dapat m emperkaya iman
peserta didik m elalui hal-hal yang lebih konkret dalam kehidupan kita sehari-hari
baik melalui perbuatan dan tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Maka
peranan guru PAK sangat dibutuhkan bukan hanya sebagai sum

ber inspirasi,

tetapi juga sebagai teladan hidup yang nyata untuk mengembangkan iman peserta
didik di dalam proses belajar mengajar.
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Pada item nomor 8, hasil penelitia n tentang kebebasan m enunjukkan 85%
peserta didik tidak setuju bahwa dalam
memberikan pendapat. Ini m

belajar PAK peserta didik tidak bebas

enggambarkan bahwa peserta d

idik m emiliki

kebebasan untuk m engeluarkan pendapat di m ana kebebasan m erupakan hak
setiap m anusia karena dasar kebebasa

n m anusia adalah jati dirinya yang

diciptakan oleh Allah menurut kehendak-Nya yang bebas.
Ada tiga pem ahaman tentang kebebasan yaitu: pertam

a, kem ampuan

manusia bertindak m emenuhi kebutuhan dasa r. Manusia bebas dari paksaan luar
manapun. Kedua, manusia bebas untuk memilih, tidak ada paksaan batin apa pun.
Manusia sungguh otonom , dengan bebas m engatur dirinya sendiri berdasarkan
keyakinan, kesadar an, pilih an dan keput usannya. Ketiga, m anusia bebas untuk
menghayati keputusannya sendiri dengan se gala resikonya (Her yatno, 2008: 36).
Maka, dalam proses belajar di kelas,

guru m enciptakan situasi yang tidak

menekan pe serta didik, sehingga peserta didik belajar PAK dengan bebas, tapi
bertanggung jawab.

3. Konteks PAK
Berkaitan dengan konteks PAK kita m embicarakan dua pendekatan yaitu
sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi m erupakan proses di mana kita m enjadi diri
kita sendiri sebagaimana adanya dengan ja lan kita berinteraksi dengan orang lain,
dengan tatanan dan nilai hidup yang d

iikuti serta pola tingkah laku yang

diharapkan oleh lingkungan sekitar kita

. Sedangkan edukasi adalah proses di

mana kita dengan sadar dan sengaja m

endidik diri dan peserta didik agar kita
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bersama m engalami perkem bangan hidup bahkan sam pai mencapai kepenuhan.
Supaya sungguh m embantu peserta didik menjadi orang berim an secara m atang
dan PAK di sekolah m embutuhkan sosialisasi maupun edukasi secara bersam aan
(Heryatno, 2008: 43).
Pada item nom or 9, dari hasil pe nelitian 90% m enyatakan sangat tidak
setuju dan tidak setuju bahwa dengan be riman peserta didik hanya peduli dengan
teman yang satu agam a saja. Data di

atas m enyatakan b ahwa dengan berim an

berarti kita tidak m embatasi siapapun yang membutuhkan bantuan kita karena di
dalam hidup bersam a kita m embutuhkan orang lain. Sebagai m
beriman kita juga diajak untuk saling m

anusia yang

enghargai m ereka yang beda agam a

sehingga kehidupan kita dalam memperkaya hidup bersam a. PAK juga m engajak
kita bahwa dalam

kebersam aan itu pe serta didik saling m

empengarui dan

memperkembangkan sehingga m elahirkan kebudayaan baru dan kita dapat
memperkembangkannya sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing.
Pada item nom or 10 terdapat 94% responden m enjawab ketidaksetujuan
bahwa Guru PAK tidak pernah mengkaitkan pelajaran P
hidup peserta didik sehari-harinya. In

AK dengan keadaan

i m enggambarkan bahwa dalam proses

belajar m engajar, guru PAK mengkondisi kan m ateri pelaja ran sesuai konteks
hidup peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat lebih mudah untuk
memahami materi yang disampaikan oleh guru dan m engajak peserta didik untuk
mampu melihat keadaan yang m ereka alami maupun keadaan sosial yang terjadi
pada m asyarakat yang didukung denga

n berbagai sumber yaitu m

pengalaman, film dan buku-buku pendukung lainnya.

elalui
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4. Model PAK
Model PAK yang dikem bangkan oleh Groom e disebut m odel Shared
Christian Praxis (SCP). Melalu i m odel ini, Groom e hendak m enekankan
pentingnya partisipasi aktif setiap pese

rta didik. Peran peserta didik sebagai

subjek dalam proses penyelenggaraan pe ndidikan sangat diutam akan. Partisipasi
itu berdasarkan pengalam

an hidup pe

serta didik yang diungkapkan dan

direfleksikan secara k ritis s ehingga ditem ukan nilainy a dan diteguh kan visi
dasarnya. Hasil dari refleksi kritis ters ebut kemudian didialogkan dengan visi dan
tradisi Kristiani.
Pada item nomor 11 terdapat 73,4% responden menyatakan sangat setuju
dan setuju bahwa guru PAK selalu m

enggunakan isi dari Kitab Suci sebagai

landasan dari m ateri pelajaran. Ini menggambarkan bahwa pelajaran P AK tidak
lepas dari isi Kitab Suci karena in i merupakan landasan utam a dalam pendidikan
iman. Pendidikan im an harus m emiliki tiga uns ur pokok yaitu: (1). pen galaman
peserta didik; (2). visi dan kisah hi

dup Kristiani dan komunikasi im an. Kedua

unsur tersebut m esti disampaikan guru ke pada peserta didik agar m ereka mampu
menemukan nila i-nilai moral m elalui tr adisi Gereja m aupun dari p engalaman
hidup Yesus sendiri yang disam

paikan m elalui Kitab S uci. Pem ahaman ini

menyatakan bahwa PAK sangat berkaitan

dengan Kitab Suci, terutam a dala m

materi PAK di kelas.
Pada item nom or 12, dari 34 ora ng responden yang m enyatakan bahw a
siswi kurang berpartisipasi dalam pros es belajar m engajar PAK di sekolah yang
sangat setuju responden tidak menjawab item sama sekali, setuju sebanyak 11,8%,
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sedangkan ragu-ragu sebanyak 38,2% serta

tidak setuju sebanyak 35,3% dan

sangat tidak setuju sebanyak 14,7%. Hal in i menggambarkan bahwa peserta didik
masih kurang yakin akan keaktifan mereka dalam proses belajar mengajar PAK di
sekolah. Namun sebagian dari peserta didik menyatakan tidak setuju karena dalam
proses belajar m engajar mereka aktif dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan
pembelajaran PAK di sekolah m isalnya bertanya kepada guru PAK tentang halhal yang belum peserta didik m engerti, m emberikan pendapat, dan menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru
untuk dapat bebas m

PAK. PAK juga m engajak peserta didik

emberikan pendapat yang m

ereka alam i sesuai dengan

pengalaman m ereka m asing-masing. Karena PAK m
kebebasan yang utuh yaitu kebebasan dalam

endorong terwujudnya

roh, kebebasan dalam

jiwa dan

kebebasan dalam bersifat sosial-politik.

5. Pelaku PAK
Pelaku PAK adalah guru dan peserta di dik. Peserta didik adalah subjek
bukan objek. Mereka mem iliki hak “yang tidak bisa dicabu t” untuk diperlakukan
dengan horm at dan mulia kar ena m ereka memiliki individualitas m ereka sendir i
dan m emiliki kem ampuan m erespons pangg ilan m ereka sendiri. Guru sebagai
pelaku PAK m esti mem perlakukan pesert a didik sebagai subjek, bukan dari
kemurahan hati atau jasa m ereka melain kan karena seluruh m anusia diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah. Guru berhak untuk menyampaikan cerita mereka
sendiri, tetapi juga berkewajiban
(Groome, 2008: 385-386).

untuk m endengarkan cerita peserta didik
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Pada item nom or 13, dari 34 orang

responden yang m enyatakan bahwa

guru PAK m engajak siswi untuk m ensharingkan pengalam annya dalam proses
belajar mengajar sesuai dengan m ateri yang sangat setuju sebanyak 8,8%, setuju
sebanyaka 61,5% sedangkan ragu-ragu 17,7%

dan tidak setuju sebanyak 12%.

Pada item ini sebagian besar responden sangat setuju bahwa guru PAK m engajak
peserta didik m ensharingkan pengalam annya da lam proses belajar m engajar. Ini
menggambarkan bahwa guru PAK m

engajak peserta didik untuk ikut terlibat

maupun berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar dari pengalaman yang
mereka rasakan sehingga peserta

didik m ampu m enemukan m akna dem i

terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus dalam keseharian
mereka.
Pada item nom or 14, dari 34 orang

responden yang m enyatakan bahwa

guru PAK memperlakukan siswinya sebagai saudara yang sangat setuju sebanyak
12%, setuju sebanyak 50% sedangkan

yang ragu-ragu sebanyak 38%. Ini

menggambarkan bahwa guru PAK m emperlakukan peserta didik sebagai subjek
bukan objek dinama guru PAK menyadari ba hwa peserta didik adalah saudaranya
laki-laki dan perem puan. Karena pese rta didik adalah
hubungan timbal balik antara guru dan pe
mereka sebagai pelaku pendidikan yang

mitra sehingga ada

serta didik dengan m emberdayakan
aktif, kreatif serta

realistis. Bersam a

peserta didik guru PAK juga m enciptakan suasana yang akrab, saling m enerima
dan menghargai serta suasana kebersam aan yang sungguh m enghormati inspirasi,
aspirasi dan gagasan peserta didik.
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Pada item nomor 15, dari 34 respon den yang menyatakan bahwa m anusia
diciptakan m enurut gambar dan rupa A llah sendiri yang sangat setuju sebanyak
76,5%, setuju sebanyak 23,5% sedangkan ragu- ragu, tidak setuju dan sangat tidak
setuju tidak satu responden pun ya

ng m enjawab. Ini menggam barkan bahwa

peserta didik menyadari manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupaNya sendiri (Kej 1:26-27). Maka sebaga i m akluk yang diciptak an, pe serta di dik
sebagai penerus Gereja dan sebagai pe

laku sejarah terus bergerak untuk

menyempurnakan hidupnya menjadi secitra dengan Allah.
Pada item nomor 16, dari 34 responden yang menyatakan bahwa keluarga,
orang tua merupakan perwakilan Tuhan yang harus dihorm ati dan dihargai yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 91,2%, setuju sebanyak 8,8% sedangkan
ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak

setuju tidak satu responden pun yang

menjawab. I ni menggambarkan peserta didi k menyadari bahwa orang tua adalah
anugerah yang diberikan oleh Allah sendi ri dan m embantu peserta didik untuk
semakin beriman kepada Yesus Kristus se hingga nilai-nilai Ke rajaan Allah dap at
terwujud di tengah-tengah hidup mereka. Orang tua juga m erupakan perwakilan
dari Allah sendiri sebagai pendidik yang utama dan pertama dalam mendampingi
proses belajar peserta didik.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat
Pada item nom or 17, dari 34 responden yang m

enyatakan bahwa guru

PAK m enggunakan f asilitas m ultimedia un tuk mem utar taya ngan f ilm yang ada
kaitannya dengan PAK yang m enyatakan sa ngat setuju sebanyak 73,5% setuju
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sebanyak 26,5% sedangkan ra gu-ragu, tidak setuju dan sa ngat tidak setuju tidak
ada satu res ponden pun yang m emilih. Dari jawaban responden di atas diketahu i
hampir seluruh peserta didik setuju menyatakan bahwa guru PAK m enggunakan
fasilitas m ultimedia yang ada

kaitanya dengan m

ateri. Kenyataan in i

menggambarkan bahwa peran an fasilitas m ultimedia sangat m endukung proses
belajar dalam mengajar sehingga peserta didik semakin mudah memahami pokokpokok materi yang disampaikan oleh guru.
Pada item nom or 18, dari 34 responde n yang m enyatakan setiap sisw i
mempersiapkan buku bacaan PAK sehingga m

endukung proses p emahaman

materi agama yang diajarkan yang sangat setuju responden tidak m enjawab item
sama sekali, setuju sebanyak 20,5% sedangkan ragu-ragu sebanyak 56%, tidak
setuju sebanyak 17,5% dan sangat tidak setuju 6%. Kenyataan ini m embuktikan
bahwa peserta d idik belum yakin buku bacaan PAK dapat m embantu m ereka
dalam proses belajar m engajar. Hasil ini m enggambarkan bahwa guru PAK perlu
memberikan petunjuk-petunjuk dasar agar peserta didik dapat m emahami lebih
baik tentang materi yang ada dalam buku bacaan PAK.
Pada item nom or 19, dari 34 responden yang menyatakan dalam

proses

belajar m engajar PAK kurang adanya kom unikasi antara guru dengan siswi dan
siswi dengan siswi yang sangat setuju dan setuju tidak satu responden pun yang
memilih sedangkan ragu-ragu sebanyak 12% serta tidak setuju sebanyak 56% dan
sangat tidak setuju sebanyak 32%.

Kenyataan ini m enggambarkan bahwa

komunikasi dalam PAK sangat dibutuhkan sehingga guru bisa menjelaskan materi
pelajaran yang sulit (dengan bahasa ya

ng m udah dipaham i peserta didik) dan
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peserta didik pun m

ampu m emahami pela jaran. Jadi pada item

ini belum

ditemukan adanya penghambat dalam proses belajar mengajar.
Pada item nomor 20, dari 34 res ponden yang m enyatakan bahwa suasana
lingkungan kelas ribut saat proses belajar mengajar PAK di sekolah yang sangat
setuju sebanyak 14,7%, setuju sebanyak 18% sedangkan ragu-ragu sebanyak 32%,
tidak setuju sebanyak 35,3% dan sangat

tidak setuju tidak satu responden pun

yang m emilih. Hasil data di atas sebagi an besar responden tidak setuju bahwa
suasana lingkungan kelas ribut

saat proses belajar m engajar PAK di sekolah.

Dalam belajar, peserta didik m

enginginkan suasana kelas lebih nyam

an dan

tentram sehingga peserta didik m ampu memaknai materi yang disam paikan guru
kepada m ereka. Dengan suasana yang

nyaman peserta didik lebih m

udah

berkonsentrasi sehingga proses belajar m engajar dapat berjalan dengan baik dan
lancar.

b. Pembahasan Hasil Penelitian Kuesioner Terbuka
Pada bagian ini penulis akan m

embahas m engenai jawaban-jawaban

responden pada kuesioner terbuka. Pada kuesioner terbuka ini, responden dapat
secara bebas m enjawab pertanyaan -pertanyaan yang dib erikan. Pada kuesioner
terbuka ini dapat diketahui jawaban yang beragam, namun ada juga jawaban yang
hampir sa ma dari m asing-masing res ponden. Dalam pe mbahasan ini, penulis
mencoba mem bahas berbagai jawaba n dari responden lalu m enghubungkannya
dengan pemikiran Thomas Groome tentang PAK.
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Kuesioner terbuka terdiri atas lim a pertanyaan kepada pe serta didik yang
memuat tentang (1). Sisi pentingnya PAK; (2). Tujuan PAK; (3). Metode PAK;
(4). Hal pendukung PAK; (5). Kesulitan
Kelima pertanyaan tersebut diberikan

peserta didik dala m m emahami PAK.
kepada peserta didik, tentunya setelah

mereka pernah m engalami proses PAK di sekolah. Maka, unsur pengalam

an

menjadi dasar dari pembahasan kuesioner terbuka ini.
Pembahasan pertama adalah peserta didik menjawab bahwa PAK memiliki
sisi yang penting dalam pe mbelajaran. Sisi penting PAK yang dim aksud adalah
bukan dalam arti penting secara m utlak (absolut). Mengapa? Jawabannya adalah
karena PAK adalah salah satu bagian dari pembelajaran yang juga m emuat mata
pelajaran yang lain, m isalnya Sains (Matem atika, Fisika, Kim ia, dan sebagainya)
dan Ilmu-ilmu Sosial (Sosiologi, Sejarah, dan sejenisnya).
Hal ini dib uktikan d ari data kuesi oner terbuka yakni dari jum

lah 34

responden, 32 peserta didik m engatakan PAK penting karena adanya P AK dapat
membantu peserta didik untuk mengena

l Allah dan ajaran-ajaran-N

ya dan

memperkembangkan im an. Sedangkan, 2 orang siswi yang m enyatakan bahwa
masih ada pelajaran yang lebih penting

dari P AK yang harus dipelajari. Hasil

jawaban tersebut m embuktikan bahwa be berapa peserta didik m enyatakan ada
pelajaran yang lebih penting dari PAK yang harus dipelajari.
Menurut Groome, PAK memiliki nilai penting (yang membedakan dengan
mata pelajaran lainny a) karena m emiliki fungsi khusus yan g bisa m engarahkan
peserta did ik pada pen capaian terhadap hal-hal yang bersifat transenden dan
pencarian pada dasar keberadaan yang paling mendasar (Groome, 2010: 31-32).
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Tujuan PAK yang m enjadi sasaran dari pertanyaan kedua dari kuesioner
terbuka, b agi penulis, m erupakan pert anyaan yang tidak sulit d

ijawab oleh

responden. Peserta didik sebagai responde n menjawab empat tujuan PAK yakni:
(1). dem i terwujudnya Kerajaan Allah; (2). m

emahami Kitab Suci; (3). untuk

memperdalam i man kita, (4). m engenal Al lah. Kee mpat tujuan tersebut ham pir
sejalan dengan apa yang dipikirkan Gr oome tentang tujuan PAK. Na mun, satu
tujuan yang terlupakan adalah tent

ang unsur kebebasan m anusia. Responden

menjawab keem pat tujuan tersebut bisa saja dalam

tataran pe mikiran for mal,

karena situasi pendidikan m engkondisikan terciptanya pemikiran tersebut. Tetapi,
mereka m esti juga diberitahu bahwasa nya PAK bisa m encapai tujuan dengan
menyadarkan peserta didik m erupakan ciptaaan untuk m enjadi insan yang bebas.
Artinya res pon seseorang atau ko munitas kepada Allah untuk m emiliki im an
Kristen haruslah sebuah respon yang be bas. N amun, kebe basan yang dim aksud
adalah kebebasan yang bertanggung jawab (Groom

e, 2010: 145). Berbagai

jawaban peserta didik, secara formal, bisa dimengerti bahwa mereka tahu arah dan
tujuan dari belajar PAK di sekolah.
Ketiga yaitu m etode pem belajaran yang digunakan untuk m

endukung

proses belajar m engajar PAK. John De wey, seorang ahli pendidikan (dalam
Groome, 2010: 173) m enggagaskan metode pe mbelajaran adalah dengan adanya
unsur partisipasi para peserta didik da
maksudkan adalah partisipasi yang dida

lam pembelajar an. Partis ipasi yang ia
sarkan pada rekonstruksi pengalam an

pribadi, yang nantinya te rarah pada rekonstruksi sosial . Gagasan Dewey bisa jadi
sesuai dengan beberapa respon yang dibe rikan oleh peserta di dik tatkala m ereka
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menjawab pentingnya partisipasi m elalui dialog, sharing pengalam an, dan belajar
dalam kelompok bersama. Akan tetapi, hasil jawaban bukan itu saja. Jawaban dari
kuesioner mem buktikan bahwa peserta didi k m emperkaya metode pem belajaran
tidak cukup hanya unsur pa rtisipasi saja, m elainkan instrumen teknologi juga
perlu, misalnya penggunaan multimedia dengan slide p resentasi dan penggunaan
gambar, audio yang sesuai dengan pem

belajaran PAK. Hal penting yang bisa

menarik dan sekaligus juga am at berguna dalam m etode pem belajaran adalah
unsur partisipasi dan penggunaan instru

men teknologi sebagai m etode dalam

proses belajar mengajar PAK.
Hal keem pat yang ditanyakan kepada peserta didik adal ah ha l-hal ya ng
mendukung agar PAK bisa dipaham i dengan lebih m udah. Menurut penulis, ada
dua kategori, yaitu konsep dan praksis.

Pada tataran konsep tersebut, penulis

mendasarkan argum en pada Erikson (d alam Groom e, 2010: 160-161) tentang
identitas d iri yang bera rti peng alaman kontinuitas dan k esamaan yang dim iliki
oleh diri manusia sendiri. Kategori konsep berhubungan erat dengan identitas diri
(self identity), yang berarti kesadaran yang stabil tentang citra diri ( self image),
pandangan hidup ( world view) dan sistem nilai ( value system). Kategori konsep,
contohnya pem ahaman tentang manusia

sebagai citra Allah dalam

pandangan

Kitab Suci. Contoh ini ditem ukan dalam hasil jawaban dari kuesioner peserta
didik.
Kategori praksis berkaitan dengan

usaha atau tindakan yang dilakukan

untuk m endukung pembelajaran PAK. Jawa ban yang diberikan peserta didik
seperti m enonton film yang berkaitan deng an tem a pelajaran PAK, cara guru
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menjelaskan, dengan perbuatan dan kaita nnya dengan keadaan hidup kita seharihari serta pem binaan im an di sekolah m erupakan kategori praksis. Jadi, metode
yang bisa digunakan untuk semakin memahami PAK adalah penggabungan antara
konsep dengan praksis.
Hal yang kelima berfokus pada kesulitan memahami materi PAK. Groome
juga pernah m engalami kesulitan saat ia m asih m enjadi mahasiswa teologi yang
mengajar mata pelajaran agam

a di su atu sekolah dalam rangka “praktikum

pelayanan”. Sebagai guru agam a, kesul itan yang dihadapinya adalah pertam a,
menerapkan pengetahuan teologinya bagi pe serta didik dalam pe mbelajaran di
kelas (Groom e, 2010: xiv). Kedua, Gr

oome bingung saat seorang guru yang

mengamatinya m engajar, lalu m enanyakan, “Apa yang sedang kamu lakukan
dalam kelas ini? ”. Beberapa hari kemudi an Groome baru bisa m enjawab, bahwa
dalam mengajar ia terkesan “memaksakan” agama kepada peserta didik (Groom e,
2010: xv).
Dari pengalam an tersebut, Groom e merumuskan pem ikiran bahwa PAK
mesti berada dalam tatanan praksis. Ha l ini juga ditegaskan Groom e (2010: xv)
dengan memberikan pengakuan demikian,
Saya telah m elakukan pendidikan ag ama Kristen terus-menerus sejak
September itu, dan saya m asih me ncoba untuk m enjawab pertanyaan
pengamat pertam a saya. Pertanyaannya dan usaha-usaha saya untuk
menjawabnya m engarahkan saya ke pertanyaan-pertanyaan lain yang
tampaknya sam a-sama m endasar dan setidaknya sam a-sama penting.
Jawaban-jawaban yang sa ya telah berikan kepada pertany aan-pertanyaan
tersebut telah membentuk praksis pendidikan saya.
Dari pengakuan Groom e tersebut, se tidaknya ada dua hal yang bisa
menjelaskan tataran praksis dalam

PAK. Pertam a, praksis dipaham i sebagai
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tindakan reflektif, yakni praktik yang diin formasikan oleh refleksi teoritis, atau
sebaliknya, refleksi teoritis yang diinfo

rmasikan oleh praktik. Istilah praksis

berbeda dengan istilah praktik ( practise) yang berkonotasi dengan keahlian atau
teknik. Tetapi, praksis berusaha m empertahankan teori dan praktek bersam a-sama
sebagai dua saat yang saling m

emperkaya kegiatan m anusia yang dilakukan

dengan sengaja (Groome, 2010: xxiii).
Kedua, ide praksis tersebut diperoleh Groom

e dengan m enggunakan

pendekatan lintas ilmu yaitu lite

ratur da n riset pendidikan, f

psikologi, dan sosiologi, Groom

e bisa m enemukan solusi bahwa praksis

merupakan kekayaan baginya dan para

ilsafat, teolog i,

pendidik lainnya. Dari pengalam

an

Groome, penulis bisa mem etakan bahwa ada kesulitan dalam m emahami materi
PAK. Kesulitan itu bukan hanya dialam i pendidik (guru) s aja, akan tetapi peserta
didik juga. Mengapa? Kare

na, pendidikan m

emuat proses aktivitas yang

didasarkan pada situasi pendidik dan yang terdidik (peserta didik) dalam peristiwa
atau proses pem

belajaran da n lingkungan yang m

endukung terciptanya

pembelajaran. Pe mahaman ini bisa m enjelaskan bahwa kesulitan bisa dihadapi
dengan mempertimbangkan relasi antara pe ndidik dan peserta didik dalam situasi
yang mendukung.
Kesulitan m emahami isi dokum en Gere ja (Kitab Suci, Ajaran Sosial
Gereja, dan Konsili Vatikan I I) m isalnya, bis a diatas i m elalui penjela san guru
dengan memberi pengantar singkat, menggambarkan kerangka-kerangka pokok isi
dokumen Gereja. Penjelasan yang lebih penting adalah, guru perlu menyampaikan
nilai-nilai penting dari isi dokum en Ge reja yang bisa diterapkan dalam hidup
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sehari-hari. Dokum en-dokumen Gereja s udah ada yang diterjem ahkan oleh para
teolog atau ekseget dan supaya bisa di terapkan dalam pembelajaran. Solusi lain,
misalnya m enggunakan pendekatan berb
berkaitan dengan isi ajaran sosial, m

asis pengalam an sehari-hari yang

isalnya penerapan kepedulian sosial bagi

kaum miskin. Pendekatan tersebut berfungsi dengan adanya dialog antar guru dan
peserta didik.
Kesulitan-kesulitan dalam m ateri PAK bukan dim engerti m elulu sebagai
hambatan, tetapi juga m erupakan tant angan bagaim ana pendidik bisa m engerti
situasi peserta didik. Dengan begitu, akibat dari m ateri PAK yang sulit dipaham i
peserta didik yakni: mengantuk dan kurang konsentrasi, bisa menjadi pemicu guru
untuk mengembangkan strategi dan m etode PAK. Maksudnya, tantangan tersebut
akan menumbuhkan sikap guru un tuk terus mengembangkan diri dalam meneliti
dan menemukan pola-pola pembelajaran yang lebih baik.

c. Pembahasan Hasil Wawancara
Berikut ini m erupakan pem bahasan da ri hasil penelitia n yang dilakukan
dengam metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru PAK SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta yang bernam a Antonius Yogi Nugroho, S.Pd. Guru PAK
tersebut adalah Lulusan Universitas Sa nata Dharm a Yogya karta, Program Studi
Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidika n Agama Katolik (IPPAK) tahun 2010. Ia
mengajar mulai tahun 2010 sampai sekarang.
Ada delapan hal yang menjadi fokus pertanyaan dalam wawancara dengan
guru PAK. Kedelapan hal itu adalah: (1).

Sosok Thom as Groom e; (2). Tujuan
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PAK; (3). Subjek pendidikan; (4). Persia pan mengajar; (5). Suasana belaja r; (6).
Model dan sarana P

AK; (7). Fakto r-faktor pendukung PAK;

(8). Faktor

penghambat. Kedelapan hal tersebut akan dibahas di bawah ini.
Pertanyaan awal yang penulis tanyak

an adalah tentang sosok Thomas

Groome. M engapa Thom as Groom e? Penu lis m erasa bahwa selain karena
Groome menjadi pusat dari penelitian ini, juga karena pemikiran Groome menjadi
landasan penting untuk diterapkan bagi pe mbelajaran PAK. Guru PAK m enjawab
bahwa ia tidak m engenal (secara langsung) Thom as Groom e, tapi ia tahu. Guru
PAK terseb ut m enjelaskan leb ih lanjut, Groo me adalah seorang

a hli/pakar

pendidikan Kristiani yang berasal dari Amerika Serikat.
Hal kedua yaitu tuju an PAK. Guru PAK m enjawab tu juan PAK dala m
empat tujuan, yakni: m enanamkan nilai- nilai Kristiani, m ewujudkan Kerajaan
Allah, mendewasakan iman dan sebagai pedoman hidup. Keem pat tujuan tersebut
hampir sejalan dengan apa yang dipikirkan Groome tentang tujuan PAK.
Hal ketiga tentang subjek pendidikan. Peserta didik adalah subjek dalam
pelaksanaan PAK. Oleh karena sebaga i subjek, guru harus m enghargai setiap
peserta didik sebagai m

anusia secar a utuh dan berkembang sesuai dengan

kelebihan-kelebihan ya ng m ereka m iliki sehin gga patut s ebagai p ribadi yang
adalah subjek bukan objek. Maka

dalam proses penyelenggaraannya

mensyaratkan adanya relasi in tersubjektivitas (a ntara guru dengan peserta didik
dan peserta didik dengan peserta didik) sebagai relasi yang memberdayakan setiap
peserta didik sehingga penem patan peserta didik sebagai pusat dalam PAK akan
membawa peserta didik mencapai kepenuhan hidup menurut iman Katolik.
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Dalam konteks im an Katolik, Guru PAK m engerti bahwa peserta didik
sebagai subjek karena m ereka di mengerti adalah citra Allah. Sebagai subjek,
peserta didik juga dim

inta untuk sa ling m engasihi dan m enghargai sesama

manusia sehingga dalam proses belajar m engajar dapat berjalan dengan baik dan
peserta didik bisa lebih aktif, kritis dan lebih serius dalam belajar PAK
Hal keem pat yaitu persiapan m engajar. Ada tiga upaya yang dilakukan
guru PAK dalam m empersiapkan m ateri pendidikan yakni: (1). berdoa dan
mempelajari materi pembelajaran PAK; (2). mempersiapkan materi berupa power
point, m encari sarana yang sesuai denga

n tem a pelajaran yang akan guru

disampaikan; (3). mempersiapkan permainan.
Upaya ini dilakukan karena daya

tangkap m asing-masing peserta didik

berbeda. Maka, guru perlu m enanggapi ka rakteristik peserta didik dengan cara
yang berbeda pula guna m emperkembangkan secara serentak dan seim bang yang
menyangkut head (kog nitif), heart (afektif), hands (ps ikomotorik) d an home
(rumah dan lingkungan). Upaya tersebut dila kukan agar PAK bisa lebih m enarik
bagi peserta didik, dan juga agar tujuan PAK dapat tercapai.
Hal kelim a yaitu suas ana belaja r mengajar. Suasana proses belajar
mengajar yang berlangsung, m enurut Antoni us Yogi sebagai guru PAK ada dua
situasi, yaitu m endukung dan m enghambat. Situasi yang m

endukung yaitu

suasana yang santai, karena lebih m engutamakan dialog antara guru dan peserta
didik, serta m enyenangkan karena pe serta didik m enganggap saya sebagai
saudara. Sedangkan, situasi yang mengham bat, yaitu m embosankan, karena PAK
bukan pelajaran yang penting dalam menentukan kelulusan sehingga peserta didik
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kurang serius. Selain itu, pe mberian materi yang terlalu teoritis sehingga peserta
didik susah memahaminya khususnya dalam dokumen-dokumen gereja.
Hal keenam yaitu tentang m odel dan sarana PAK. Model yang digunakan
oleh guru PAK menyesuaikan dengan topik yang akan dibahas saat itu. Guru PAK
terkadang m enggunakan m etode dialog, di skusi kelom pok, ceram ah dan tanya
jawab. Maksudnya, metode tersebut dapat menciptakan situasi yang sesuai dengan
keadaan peserta didik dan materi pelajaran bisa dipahami oleh peserta didik secara
lebih nyata dalam kehidupannya sehari-har i. Oleh karena it u, kreativitas guru
PAK sangat membantu terjadinya proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran melalui berbagai model pembelajaran.
Dalam pe mbelajaran PAK guru m

enggunakan m edia audiovisual,

permainan maupun kuis untuk menyampaikan materi PAK sehingga peserta didik
dapat dengan mudah memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam setiap proses belajar m engajar guru m enggunakan
sarana m edia audiovisual, perm ainan da n kuis dengan dem ikian peserta didik
merasa senang dan membangkitkan motivasi peserta didik untuk ikut terlibat aktif
dalam pembelajaran PAK.
Hal ketujuh yaitu faktor pendukung P AK. Guru PAK m enyatakan bahwa
faktor yang sangat m endukung dalam proses belajar m engajar adalah multimedia
yang ada kaitannya dengan tem a PAK, pe ngalaman guru PAK sendiri dan situasi
kongkrit yang terjadi. Hal ini sangat dibu tuhkan dalam proses belajar m engajar
agar materi PAK yang disam paikan melalui sarana-sarana tersebut dapat dengan
mudah dimengerti oleh peserta didik dengan baik. Dengan m enggunakan sarana-
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sarana pendukung tersebut pelajara
membosankan sehingga peserta didik

n PAK sem

akin m enarik dan tidak

dapat m enyampaikan inspirasi dan

pengalaman yang mereka alami dalam proses belajar mengajar.
Hal kedelapan yaitu tentang faktor pengham bat. Guru PAK m enyatakan
bahwa materi PAK yang terlalu teoritis dan sulit khususnya dalam Ajaran Sosial
Gereja dan Konsili Vatikan II, m inat peser ta didik yang kur ang serius d an lebih
mengutamakan pelajaran yang lain dan buku-buku pendukung PAK di sekolah
kurang. Guru PAK yang m engalami ke sulitan dalam m emberikan p emahaman
akan m ateri PAK karena sangat teo ritis dan sulit untuk m enyampaikan kepada
peserta didik khususnya dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG) dan Konsili Vatikan II
sehingga peserta didik juga sangat sulit memahaminya, minat peserta didik yang
kurang serius dalam proses belajar m engajar PAK, karena m enganggap pelajaran
PAK tidak menjadi prioritas dalam ujian nasional.

4.

Kesimpulan Hasil Penelitian
Pada bagian ini penulis akan m

embahas m engenai kesimpulan hasil

penelitian. Kesim pulan tersebut didasark an atas data, laporan, dan pem bahasan
hasil penelitian tentang proses belajar mengajar PAK di kelas XI IPA SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta menurut pokok-pokok pemikiran Thomas Groome.
Ada tiga hal yang bisa disim pulkan yaitu: pertam a, sebagian besar dari
pemikiran Thom as Groom e tentang haki kat, tujuan, konteks, m odel dan pelaku
PAK sudah dipahami dan terlaksana di da lam proses belajar mengajar di kelas XI
IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
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Kedua, PAK m embantu peserta di dik untuk m emperkembangkan iman
mereka demi terwujudnya nilai-nilai Ke rajaan Allah. Guru juga m emperlakukan
peserta didik sebagai subjek bukan objek ka rena peserta didik adalah pelaku atau
pelaksana (yang m erupakan segambar da n serupa dengan Allah sendiri). Di
samping itu suasana yang m

enggembirakan dalam PAK sangat dibutuhkan

sehingga proses belajar m engajar tidak membosankan karena suasana yang baik
dapat m enjadi guru yang baik pula. Maka PAK m

enekankan kem itraan,

keterbukaan, dialog, kesatuan di dalam proses belajar mengajar di dalam sekolah.
Ketiga, faktor m endukung dalam pros es belajar m engajar yang sangat
membantu peserta didik untuk m

emahami pem belajaran PAK adalah

menggunakan sarana m edia audio visu al, cerita-cerita m aupun pe ngalamanpengalaman konkret yang dialam i oleh gu ru PAK dan peserta didik sendiri
sehingga materi yang disam paikan dapat dengan m udah di mengerti oleh peserta
didik. Dari data juga ditem ukan kesulitan yang dialam i oleh peserta didik dan
guru yaitu tentang m ateri PAK yang terlal u banyak dan sangat teoritis terutama
dokumen-dokumen Gereja yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik.
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BAB IV
UPAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DI
KELAS XI SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA
Pada bab III penu

lis telah m

emaparkan hasil p

enelitian s erta

pembahasannya tentang proses belajar mengajar PAK di kelas XI IPA SMA Stella
Duce 2 Yogyakarta. Dari hasil penelitia n dan pe mbahasan dapat dilihat bahwa
sebagian besar dari pem ikiran Thomas Groome tentang hakikat, tujuan, konteks,
model dan pelaku PAK sudah dipaham i dan terlaksana di dalam proses belajar
mengajar di kelas XI IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
Dalam bab IV ini, penulis m

emaparkan upaya m eningkatkan kualitas

proses belajar m engajar. Peningkatan kua litas tersebut ditujukan bukan hanya
pada peserta didik yang belajar, m

elainkan juga para guru yang m

engajar.

Tujuannya adalah agar peserta didi k dan guru setelah m engikuti PAK m odel
Shared Christian Praxis (SCP) semakin bersikap krit is, reflektif, ekspresif, dan
mampu m enilai serta m emaknai tindakan-tin dakan m asa kini dalam praksis di
sekolah. Maksudnya, penerapan PAK di sekolah mampu menjadikan peserta didik
merespon pem belajaran dengan m enanyakan hal-hal yang kurang jelas (sebagai
contoh dari sikap kritis), m

ampu merenungkan dan m emberi m akna tentang

persoalan-persoalan terjadi pada dirinya (reflektif), dan m au mengungkapkan diri
dalam bentuk tindakan sebagai wujud ke

terlibatan dir i (ekspre sif) dalam

kehidupan sehari-hari.
Penulis akan m

enjelaskan dala m tiga bagian: pertam

a, upaya

meningkatkan proses belajar m engajar dalam tiga ranah: kognisi ( head), afeksi
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(heart), dan psikom otor ( hand). Tiga ranah tersebut akan diintrodusir dalam
penjelasan teoritis yang lebih sederhan

a sehingga peserta didik dapat terlibat

secara praksis dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, cara atau metode
untuk m eningkatkan kualitas proses belaja r m engajar. Pada bagian ini, penulis
menjelaskan usaha m engefektifkan pelaksanaan SCP sebagai m

odel PAK di

sekolah. Ketiga, penulis akan m enjelaskan rincian usulan program dalam bentuk
silabus dan RPP sebagai bentuk penerapa

n PAK di sekolah. Bagian ini berisi

usulan program PAK model Shared Christian Praxis (SCP) bagi peserta didik di
Kelas XI IPA Stella Duce 2 Yo

gyakarta sebagai upaya praksis dalam proses

pembelajaran.

A. Upaya Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar PAK di Kelas
XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
Kualitas pro ses be lajar m engajar di sekolah te rletak pada d ua hal, yaitu:
pertama diri peserta didik dan pendid ik sebagai pelaku dalam PAK. Hal yang
kedua adalah kegiatan PAK di sekolah sebagai upaya praksis dalam pembelajaran.
Kedua hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.
Menurut Groome (2010: 385), peserta didik adalah anak-anak didik yang
belajar dan memiliki sejarah (cerita) dan visi. Konsep mengenai peserta didik bagi
Groome dim aknai dalam dua pernyataan, yaitu: pertam a, peserta d idik adalah
subjek, bukan objek. Maksudnya, peserta

didik diperlakukan sebagai m anusia,

bukan dari ke murahan hati kita (pendidi

k), m elainkan karena peserta didik

diciptakan dalam ga mbar dan rupa A

llah. Para peserta didik dan pendidik
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memiliki panggilan untuk tum buh m enjadi serupa dengan Allah . Kedua, peserta
didik dipanggil untuk menjadi pembuat sejarah dan mampu menjadi para pembuat
sejarah (Groom e, 2010: 386). Untuk itu, pe serta didik, walau dibentuk sejarah,
namun m ereka dapat m embuat pilihan -pilihannya sendir i dan bertin dak untuk
mempengaruhi masa depan. Dalam konteks pembentukan iman Kristiani, peserta
didik dapat semakin menjadi Kristiani yang menyebabkan mereka terlibat di dunia
demi menghadirkan Kerajaan Allah.
Pendidik sebagai pelak u dalam peningkatan k ualitas PAK juga m emiliki
peran yang penting. Groom e melekatkan sosok guru dalam hubungannya dengan
pelayanan. Groom e menyebut guru sebagai didaskaloi atau pelayan-pelayan di
antara pelbagai jabatan (lih. 1 Kor. 12:28; Ef. 4:11). Groome m enyatakan bahwa
pendidik agama Kristiani harus m enghadirkan sosok pribadi Yesus Kristus ketika
melayani kom unitas dengan pewartaan sabda Allah yang berkenaan dengan
inkarnasi (Groome, 2010: 390). Dalam situasi pembelajaran di sekolah, pendidik
dipahami bukan m elulu hanya m entrasferkan ilm u secara kognitif, akan tetap i
pendidik hadir sebagai pewarta sabda Allah dan mengantarkan peserta didik untuk
sampai pada tujuan keselamatan hidup demi terwujudnya Kerajaan Allah.
Pembelajaran PAK di sekolah m

engupayakan kegiatan yang terwujud

dalam tiga sifat dasar yang diajukan Thom as Groom e. Ketiga kegiatan tersebut
yakni:
1.

Kegiatan yang Ontologis
Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani:

ontos (ada, keberadaan) dan

logos (ilmu). Menurut Lorens Bagus (1996: 746) dalam

Ka mus Filsafat, istilah
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ontologi dalam arti sempit dipaham i sebagai ilm u tentang yang ada. Dalam
perkembangan m akna katanya, ontologi

sebagai cab ang dari ilm u filsafat

melakukan studi-studi khas tentang ya ng ada. Thom as Groom e m enggunakan
istilah ontologi dalam konteks pendidikan untuk m enjelaskan hal yang m endasar,
termasuk juga merumuskan makna atau hakikat dari pendidikan itu sendiri, dalam
konteks yang lebih khusus yaitu PAK.
Para pendidik, m enurut Groom e (1991: 11-14) m esti mem perlakukan
peserta didik sebagai subjek, dan bukan sebagai objek. Maksudnya, peserta didik
yang sedang belajar dimengerti dan lebi h diperlakukan sebagai m anusia, sebagai
mahluk ciptaan Allah atau secitra denga

n Allah. Oleh karena itu, P

AK juga

memperkembangkan nilai-nilai kemanusiaan sejati yang ada dan yang telah ada
dari Sang P encipta. Pemahaman mendasar yang perlu dikembangkan dalam PAK
di sekolah adalah guru perlu m

emahami bahwa peserta didik bukanlah kertas

kosong belaka, akan tetapi secara ontologi s, peserta didik ters ebut ada dan telah
ada dalam hidup. Maka, untuk m enghidupkan potensi diri peserta didik, PAK
mesti bersif at utuh dengan m enyeimbangkan kem ampuan peserta didik dala m
rumusan 4H: head, heart, hands, dan home. Head dim aksudkan bahwa proses
belajar m engajar di sekolah m ampu m eningkatkan kem ampuan pikir (kognisi)
peserta didik. Rum usan heart berarti PAK m engupayakan terbangunnya peserta
didik-peserta didik yang m empunyai pera saan yang tidak hanya bagi dirinya
sendiri, tapi juga bisa m emberikan hati ( afeksi) dengan m emiliki kepedulian bagi
orang lain. Hands m erupakan sim bol dari perb uatan (psikomotor) yaitu dengan
belajar PAK, peserta didik bisa m

elakukan kegiatan yang bertujuan sosial.
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Rumusan terakhir, home adalah bagian penting dari kesatuan proses pendidikan
yang utuh, bahwa oran g tua juga dilib atkan d alam proses perkem bangan diri
peserta didik. Sederhananya, rum ah ( home) m enjadi simbol keutuhan diri, di
mana peserta didik berada dalam

li ngkungan yang paling dekat dari dirinya.

Keempat H rumusan tersebut dapat membantu kualitas pembelajaran peserta didik
untuk mencapai kelimpahan dan kepenuhan hidup yang telah diberikan oleh Allah
sendiri.
Dari sifat PAK yang ontologis di atas maka peserta didik adalah pusat dan
salah satu subjek dalam pelaksanaan P AK. Sebagai subjek setiap peserta didik
harus dihargai dan dihor mati sebagai pribad i yang utuh dan m emiliki kelebihankelebihan dalam hal yang positif. Se mua komponen dalam PAK ada lah subjek
yang m emiliki re lasi mendalam antara satu sa ma lain. Relasi yang mendalam
ditandai dengan pengenalan yang mendala m, saling m emahami, menghargai dan
adanya hubungan komunikasi dua arah yang seimbang antara pedidik dan peserta
didik. Relasi yang intersubjektif yaitu
menempatkan peserta didik sebagai

relasi antar aku dan engkau yang
pusat d alam PAK yang akan m

embawa

peserta didik mencapai kepenuhan hidup m enurut iman Kristiani. Di dalam PAK,
iman setiap peserta didik dibentuk, diis i, dikembangkan dan siap utuk berubah
dan semakin disempurnakan.

2.

Kegiatan yang bersifat Transenden
Pendidikan merupakan upaya untuk m enuntun peserta didik ke arah masa

depan, ke arah horizon yang melebihi batas-batas masa kini seseorang yang belum
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direalisasikan. Karena hidup peserta didik yang akan datang sangat terbuka, m aka
tidak akan ada akhir bagi dirinya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas.
Dimensi masa depan ini adalah sebuah aspek transenden dari kegiatan pendidikan.
Dimensi ini m emampukan orang-orang m ewujudkan dan m elampaui apa yang
belum terwujud, tetapi yang kem ungkinan besar dapat terwujud (Groom e, 2010:
6-7).
Perpaduan antara aktivitas dan refleksi m
transenden” m anusia. Kedua hal ters

enggarisbawahi “sifat

ebut dalam konteks PAK di sekolah

menekankan dinam ika praksis di m asa depan yang terus berkem bang sehingga
melahirkan praksis baru dalam

di ri peserta didik dan pendidik dalam upaya

meningkatkan kualitas belajar mengajar.
PAK yang bersifat transenden berarti PAK m

engatasi dan

memperkembangkan keadaan sekarang. Denga n sifatnya yang transenden m aka
PAK yang bertitik tolak dari kenyataan hidup historis semestinya bersifat dinamis
dan selalu berkem bang dan diperbaharui terus m

enerus. Peserta didik PAK

senantiasa siap untuk bertobat dan kemb ali menerima panggilannya menuju iman
yang semakin dewasa. Im an yang dewasa m eliputi perubahan dalam semua segi
baik kognitif, afeksi m aupun sikap hidup. Di dalam i man yang dewasa peserta
didik akan m ampu menentukan pilihan da n mengambil sikap dengan tepat sesuai
dengan im an Kristiani. Dalam i man ya ng dewasa juga, kasih kepada Allah
semakin nyata dalam tindakan konkret kepada sesama.
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3.

Kegiatan yang bersifat Politis
Hakikat pen didikan b ersifat politis berarti m elibatkan semua pihak yang

terlibat di dalamnya dengan penuh kesadaran mengambil peran di dalam penataan
hidup bersama sehingga kenyataan hidup yang bersifat personal dan publik dapat
saling m endukung. Sifat ini m

endorong pese rta didik untuk berpikir kritis,

beriman dewasa, dan sebagai m ahluk sosial mem iliki kepe dulian pada m asalahmasalah sosial di sekitarnya. Model pergi dan m

elihat ( going and see) bisa

menjadi pilihan yang m enarik bagi pese rta didik untuk m enciptakan suasana
pembelajaran yang berciri solider dan berkeadilan sosial. Pengalaman keterlibatan
menjadi jalan untuk sampai pada kebija ksanaan hidup peserta didik dan keadaan
serta permasalahan sosialnya.
Pendidikan yang bersifat politis perl u m eresap dalam kurikulum , proses
pembelajaran, tujuan serta lingkungan ps

iko-sosial. Untuk itu proses belajar

mengajar yang berkualitas perlu m emperhatikan keadaan hidup, kebutuhan, dan
kebutuhan para peserta didik. PAK dalam penyelengaraannya yang bersifat politis
ini berarti PAK yang bersifat kontekstual dan mampu berperan serta dalam usahausaha untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat. Peserta
didik dalam PAK harus sam pai pada ke sadaran bahwa persoalan-persoalan yang
terjadi d alam masyarakat seperti

ketidakadilan, p erpecahan, kerusuhan,

kemiskinan dan penderitaan serta persoa lan hidup lainnya merupakan bagian dari
PAK dan tanggungjawab yang harus dimaknai oleh setiap peserta didik.
Maka dari ketiga sifat dasar PAK di

atas, dapat dikatakan bahwa PAK

bersifat holistik (m enyeluruh). PAK m engarahkan peserta didik pada perubahan
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menyeluruh, baik kognitif, afeksi maupun sikap hidup. Perubahan m

enuju pada

iman Kristiani yang dewasa dan siap unt uk turut serta dalam karya penyelam atan
Allah atas m anusia dan seluruh ciptaan

demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan

Allah.
B. Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan SCP sebagai Model PAK di Sekolah
Menurut Groome seperti yang disadur oleh Heryatno (1997: 1) salah satu
model PAK adalah

Shared Christian Praxis (SCP) yang telah dijelaskan oleh

penulis sebelum nya di bab II tentang m odel PAK. Model ini m erupakan suatu
pendekatan yang menekankan proses yang bersifat dialogis-partisipatif
.
1.

Pendekatan PAK yang Bersifat Dialogis-Partisipatif
Model ini bisa menjadi salah satu upaya mengefektifkan pelaksanaan PAK

di sekolah. Tetapi, model dialog-partisipatif saja belum cukup, karena situasi yang
dialami peserta didik dan

pendidik (guru) dalam ruang sekolah hanya dalam

percakapan, tanpa didasari pem aknaan tentang hakikat dalam pembelajaran PAK
tersebut. Di sinilah m uncul problem ya itu bahwa PAK jelas tidak sam a dengan
pelajaran-pelajaran la innya (m isalnya: IPA dan IPS) yang lebih m engedepankan
teori dan pembahasan.
Hakikat pembelajaran PAK sebagaim ana yang telah dipikirkan Groome
berupaya menjawab problem bahwa pe mbelajaran pada dasarnya m

engantar

peserta didik untuk mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dari pemahaman ini,
pemikiran Groom e tentang SCP m

enjadi penting sebagai upaya untuk

mengefektifkan proses belajar m engajar se hingga peran dan keberadaan peserta
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didik sebagai subjek, pergul atan, keprihatinan dan ha rapan hidup terarah kepada
Tuhan.
2.

Pembelajaran PAK model SCP
Pembelajaran PAK m odel SCP bertuj uan untuk m ewujudkan nilai-nilai

Kerajaan Allah, untuk m enghidupi iman Kristiani dan untuk kebebasan m anusia.
PAK juga diharapkan mem bawa setiap pe serta didik pada kedewasaan im an dan
pada karya keselam atan Allah. Untuk tujuan itu, penulis m

enggunakan PAK

model SCP sebagai upaya untuk mengefektifkan pembelajaran di sekolah.
Pengungkapan pengalam an faktual in i m engajak peserta didik untuk
mengungkapkan pengalam an hidupnya secara nyata dan

terbuka. D i sam ping

menyampaikan pengalam an hidupnya sendiri peserta didik dapat m enceritakan
atau mengungkapkan kejadian yang pernah terjadi di dalam kehidupan komunitas
atau kelom poknya. Dengan cara itu dihara pkan peserta didik semakin peka dan
kritis terhadap kejadian yang mereka lihat atau alami sendiri.
3.

Pembelajaran dengan Model Going and See (Pergi dan Melihat)
Pembelajaran m odel going and see (pergi d an m elihat) in i merupakan

upaya untuk m elibatkan peserta didik da lam peran di dalam
bermasyarakat. Tuju annya agar pesert a didik dapat m
kehidupan orang lain yang

penataan hidup

elihat dan m erasakan

menderita. Selain itu, m etode ini bisa m engatasi

kebosanan peserta didik saat pembelajaran terasa kering di ruang kelas. Going and
see diadakan di daerah kum uh-miskin, dan terminal di mana tem pat di m ana
gelandangan hidup, serta pinggiran s

ungai di m

ana orang-orang yang

termarjinalkan bertempat tinggal. D engan metode tersebut, kemampuan kognitif,
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afeksi (rasa), dan psikomotorik peserta didik dapat terasah untuk memaknai hidup
bersama sebagai keluarga Allah.
Dalam going and see ini, kenyataan hidup ya ng bersifat personal dan
publik dapat m enjadi pem belajaran yang

berarti bagi peserta didik. Dalam

berproses untuk m elihat dan m erasakan hidup m enjadi ini m endorong peserta
didik untuk berpik ir kritis, berim an dewasa, dan sebagai m ahluk sosial memiliki
kepedulian pada m asalah-masalah sosial di sekitarnya. Model

going and see

(pergi d an m elihat) bis a m enjadi p ilihan yang m enarik bagi peser ta didik untuk
menciptakan suasana pembelajaran yang berciri solider dan berkeadilan sosial.
Ketiga upaya tersebut akan dijabarkan seca ra rinci da lam m atriks usulan
program dan rencana pelaks anaan pem belajaran (rpp) , terutam a penerapannya
dalam proses belajar mengajar di sekolah.

C. Usulan Program Pembelajaran PAK Model SCP di Sekolah
Usulan program pembelajaran

PAK ber modelkan SCP m

erupakan

alternatif upaya yang penulis usulkan seba gai salah satu m odel yang berasal dari
pemikiran Groom e untuk diterapkan di da lam proses p embelajaran di sekolah.
Untuk m emahami lebih lanjut tentang us ulan program tersebut, penulis m erasa
perlu untuk menjelaskan arti, tujuan, dan materi dari program pembelajaran PAK.

1.

Arti Program
Program adalah prosedur yang dija dikan landasan untuk m enentukan isi

dan urutan acara-acara pem binaan yang akan dilaksanakan (Mangunhardjan

a,
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1986: 16). Atau dengan kata lain bahwa program merupakan sebuah perencanaan
dalam jangka waktu tertentu dengan m embagi waktu, kegiatan serta materi yang
jelas sehingga dapat m

empermudah gur u dalam pelaksanaan proses belajar

mengajar dengan lebih baik. Hasil ranca

ngan tersebut diusulkan kepada guru

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2.

Tujuan Program
Segala kegiatan akan terlaksan akan bila adanya perencanaan yang m atang

dan sistem atis, sehingga dapat m empermudah proses m emcapaian tujuan yang
diharapkan. Tujuan program ini adalah sebagai pegangan bagi guru PAK dalam
kegiatan proses belajar m engajar PAK bagi siswi-siswi di kelas XI S MA Stella
Duce 2 Yogyakarta.

3.

Materi Program
Materi pokok yang akan digunakan da

lam usulan program ini adalah

Gereja dan Dunia. Materi tersebut dibagi dalam tiga sub m ateri yaitu (1). Gereja
dan Dunia; (2). Ajaran S osial Gereja; (3). Keterlibatan Gereja dalam Membangun
Dunia yang Damai dan Sejahtera.
Materi tersebut diuraikan dalam dua bagian ya itu: (1). M atriks Usu lan
Program; (2). Rencana Pelaksanaan Pem

belajaran (RPP). Dalam pelaksanaan

program, pe nulis hanya m enjabarkan satu m ateri pokok saja yaitu Gereja dan
Dunia dengan model SCP.
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Program pembelajaran ini ditu jukan bagi guru PAK di kelas XI IPA SMA
semester dua. Tema dan sub tema ini dipilih untuk membantu pelaksanaan proses
belajar mengajar PAK dan untuk m encapai tujuan penulisan skripsi seperti pada
bab I skripsi ini. Materi Program ini hanya sebagai acuan atau usulan dari penulis
saja, akan tetapi dapat dikem

bangkan se ndiri sesuai dengan kreativitas dari

masing-masing guru PAK dalam me laksanakan proses belajar m engajar PAK di
sekolah.

- Sharing
pengalama
n
- Diskusi
- Informasi
- Tanya
jawab
- Refleksi

- Pembukaan
 Apersepsi
 Doa Pembukaan
 Pengantar memasuki
pelajaran
- Langkah I dan II:
Peserta didik diajak
menyaksikan film
pendek Pay It Forward
- Mengungkapkan
pengalaman hidup
peserta didik dari film
Pay it Forward
- Mendalami pengalaman
hidup peserta didik
- Langkah III : Menggali
pengalaman melalui
Kitab Suci

- Film “Pay It
Forward”
- Puji Syukur
No. 621:
“Gereja
bagai
bahtera.”
- LCD
- Laptop
- Teks Kitab
Suci

- Kitab Suci Yoh 16:28-33
- Film “Pay It Forward”
- Yoseph Kristianto Dkk.
(2010). Menjadi Muridmurid Yesus : Pendidikan
Agama Katolik untuk
SMA/K, Buku teks kelas XI
Yogyakarta: Kanisius.
- Komisi
Kateketik (KW
I).
(2004).
Perutusan
Murid-Murid
Yesus
Pendidikan
Agama
Katolik untuk SMA/SMK
Buku
Guru
2.
Yogyakarta: Kanisius.

Sumber Bahan

- Dapat m engungkapkan
situasi dan realitas
dunia
- Dapat m
enjelaskan
dunia yang perlu
dibaharui dan
diperbaiki dari sudut
pandangan Gereja
- Menjelaskan arti dari
Konstitusi Gaudium et
Spes, artikel 2
- Menjelaskan tugas
Gereja di dalam dunia
- Menyebutkan usahausaha atau tindakantindakan yang dapat
dilakukan oleh peserta
didik untuk ikut serta

Sarana

Metode

Uraian Materi

Tujuan Pertemuan

No.

Judul
Pertemuan
1. Gereja
dan
Dunia

: SMA Stella Duce 2 Yogyakarta
: Pendidikan Agama Katolik
XI/IPA/2
: Gereja dan Dunia
: Memahami karya Yesus Kristus yang m ewartakan Kerajaan Allah dan peneru sannya oleh Gere ja di dunia
sehingga dapat mengembangkan hidup peserta didik demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Program/Semester :
Tema Umum
Tujuan Umum

4. Matriks Usulan Program
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Judul
Pertemuan
2. Ajaran
Sosial
Gereja

No.

-

-

-

Uraian Materi

Langkah IV:
Menerapkan iman
Kristiani dalam situasi
konkrit peserta didik
Langkah ke V:
Mengusahakan suatu
aksi konkrit.
Penutup
Menyanyikan lagu”
Gereja bagai Bahtera”
Metode

- Dapat m emahami arti
- Pembukaan
- Sharing
dan latar belakang
Pengalama
 Doa Pembukaan
Ajaran Sosial Gereja
n
 Pengantar memasuki
- Dapat m
enjelaskan
Diskusi
pelajaran
dengan pem
ahaman - Langkah I:
- Tanya
sendiri sejarah singkat
jawab
Mengungkapkan
tentang Ajaran Sosial
- Informasi
pengalaman hidup
Gereja
- Refleksi
peserta didik melalui
- Dapat menyebutkan
teks bergambar
macam-macam A jaran
(berjudul: “Anak Kecil
Sosial Gereja
Sembuhkan Dunia”)
- Dapat m
enjelaskan
inspirasi dari Film Pay
nilai-nilai yang dapat
It Forward
digunakan dari Ajaran
- Langkah II: Mendalami
Sosial Gereja bagi
pengalaman hidup
sesama manusia
peserta didik
- Langkah III: Menggali

Tujuan Pertemuan

membangun dunia

- Gambar
“Anak
Kecil
Sembuhkan
Dunia”
- Power
Point
- Teks Kitab
Suci
- LCD
- Laptop

Sarana

- Kitab Suci Yoh 3:16
- Komkat KWI. Iman
Katolik. Yogyakarta:
Kanisius.
- Yoseph Kristianto Dkk.
(2010). Menjadi Muridmurid Yesus : Pendidikan
Agama Katolik untuk
SMA/K, Buku teks kelas XI
Yogyakarta: Kanisius.
- Komisi
Kateketik (KW
I).
(2004).
Perutusan
Murid-Murid
Yesus
Pendidikan
Agama
Katolik untuk SMA/SMK
Buku
Guru
2.

Sumber Bahan
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Yogyakarta: Kanisius.

Judul
Pertemuan
3. Keterlibatan
(Praksis) Gereja
dalam
Membangun
Dunia

No.

- Dapat m enjelaskan dan
menganalisis m asalahmasalah yang dihadapi
dunia
- Dapat m
enjelaskan
sumbangan Gereja
Indonesia dalam

Tujuan Pertemuan

Metode

- Pembukaan
- Sharing
Pengalama
 Doa pembuka
n
 Apersepsi: Guru
Live in:
memberi pengantar
going and
tentang proses Livesee
in
Refleksi
 Guru membagi

Uraian Materi

- Pakaian
kotor
- Alat tulis
dan buku
- Teks Kitab
Suci

Sarana

-

-

-

-

Dokumen Gaudium et
Spes art 1
Kitab Suci, Mat. 5:1316
Bahan Refleksi Peserta
didik
Yoseph Kristianto Dkk.

Sumber Bahan

Peserta didik melakukan Going and See (Pergi dan Melihat)
Proses Going and See sebagai berikut:
 Guru mendampingi peserta didik. Panduannya (terlampir)
 Peserta didik memasuki pemukiman kumuh dan miskin, pasar, dan terminal
 Langkah I: Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengamati pola hidup kaum miskin, gelandangan, pengamen
 Langkah II: Peserta didik menghidupi perannya persis sebagaimana tempat mereka dikelompokkan. Di situ mereka, hidup dan
merasakan menjadi orang yang benar-benar terpinggirkan
 Langkah III: Peserta didik melakukan dialog tentang kehidupan dengan kaum miskin, gelandangan, pengamen

-

-

-

pengalaman melalui
Kitab Suci
Langkah ke IV:
menerapkan iman
Kristiani dalam situasi
konkrit peserta didik
Langkah ke V:
Mengusahakan suatu
aksi konkrit
Penutup
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-

-

-

-

membangun
masyarakat yang adil,
damai, dan sejahtera
- Dapat m
elakukan
tindakan-tindakan
nyata di lingkungan
untuk m
enunjang
gerakan m embangun
masyarakat yang adil,
damai, dan sejahtera
-

peserta didik sesuai - Tanya
kelompok live-innya Jawab
- Diskusi
Langkah I: Peserta
didik, pada pertemuan - Pleno
di kelas
mengungkapkan
pengalaman mereka saat
live-in sesuai dengan
perannya masingmasing
Langkah II: Mendalami
pengalaman hidup
peserta melalui teks
Gaudium et Spes art 2.
Langkah III: Menggali
pengalaman iman
Kristiani
(mengkomunikasi
pengalaman sesuai
dengan nilai-nilai
Kristiani)
Langkah IV:
Menerapkan iman
Kristiani dalam situasi
konkrit peserta didik
Langkah V:
Mengusahakan suatu
aksi konkrit
Penutup: Doa
-

(2010). Menjadi Muridmurid Yesus: Pendidikan
Agama Katolik untuk
SMA/K, Buku teks kelas
XI. Yogyakarta:
Kanisius.
Komisi Kateketik (KWI)
(2004). Perutusan
Murid-Murid Yesus
Pendidikan Agama
Katolik untuk SMA/SMK
Buku Guru 2.
Yogyakarta: Kanisius.
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1. Peserta adalah peserta didik kelas XI SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
2. Peserta hanya diperbolehkan m embawa pakaian yang sesuai dengan peran di tiga wilayah: pe mukiman kumuh dan m iskin, pasar, dan
terminal.
3. Peserta hanya membawa alat-alat tulis yang dibutuhkan.
4. Peserta dilarang membawa Ponsel atau pun barang-barang elektronik lainya.
5. Peserta tidak diperbolehkan pulang atau pergi tanpa seijin dari guru pendamping.
6. Diadakan pada hari minggu dan lamanya12 jam, mulai dari jam 05.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Panduan A Half Day – Going and See
Kelas XI SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA
(Usulan Penulis)
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5. Pengembangan Program
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
I.

Identitas
Sekolah

: SMA Stella Duce 2 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Katolik

Kelas/semester

: XI IPA/2

Materi Pokok

: Gereja dan Dunia

Alokasi Waktu

: 2x45 Menit

II. Standar Kompetensi
Memahami karya Yesus Kristus yang m

ewartakan Kerajaan Allah dan

penerusannya oleh Gereja, sehingga dapat m engembangkan hidup bersam a dan
bergereja sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah.

III. Kompetensi Dasar
Mengenal dan m emahami hubungan Gereja dan dunia, sehingga bersedia
ikut terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia.

IV. Indikator
1. Dapat mengungkapkan situasi dan realitas dunia
2. Dapat menjelaskan dunia yang perlu di baharui dan diperb aiki dari sudut
pandangan Gereja
3. Menjelaskan arti dari Konstitusi Gaudium et Spes, artikel 2
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4. Menjelaskan tugas Gereja di dalam dunia
5. Menyebutkan usaha-usaha atau tinda kan-tindakan yang dapat dilakukan
oleh peserta didik untuk ikut serta membangun dunia

V. Metode Pembelajaran
Sharing Pengalaman, Informasi, Diskusi, Tanya Jawab dan Refleksi

VI. Sarana
Film “ Pay It Forward”, PS no.621 : “Gereja bagai bahtera.”, Laptop, LCD
dan teks Kitab Suci.

VII. Sumber Bahan
1. Kitab Suci Yoh 16: 28-33
2. Film “Pay It Forward”
3. Yoseph Kristianto Dkk. (2010). Menjadi Murid-murid Yesus : Pendidikan
Agama Katolik untuk SMA/K, Buku teks kelas XI. Yogyakarta: Kanisius.
4. Komisi Kateketik (KW

I). (2004).

Perutusan Murid-Murid Yesus

Pendidikan Agama Katolik untuk SMA/SMK Buku Guru 2. Yogyakarta:
Kanisius.
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VIII. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Appersepsi:
 Mengawali proses belajar mengajar dengan doa yang dipimpin oleh 5 Menit
salah satu siswi yang bertugas
 Siswi m endengarkan pengantar da ri guru: “ Selam at pagi tem anteman. Pada hari in i kita akan m embahasa materi tentang: “Gereja
dan Dunia”.
Kegiatan Inti:
Langkah I dan II
 Peserta didik diajak menyaksikan film pendek “Pay It Forward”
 Guru m eminta s alah satu

peserta didik untuk m

encoba

menceritakan kembali dengan singakat inti pokok dari film tersebut.
 Inti pokok film tersebut adalah: S eorang guru yang bernam a Si
Monet yang m emberikan tugas so sial kepada muridnya tentang
dunia yaitu pikirkanlah sebua h ide untuk m engubah dunia dan
lakukan dalam sebuah tindakan. Dari tugas tersebut seorang anak
yang bernam a Trevor berpikir apa yang hendak ia lakukan dari
tugasnya tersebut, setelah pula ng sekolah Trevor pergi kesebuah
perkampungan kum uh dan ia m

elihat seorang laki-laki yang

bernama Je rry kem udian ia m embawa Jerry kerum ahnya dan
memberikan dia m akan dan tem pat tinggal, namun ibunya tidak
senang apa yang telah dilakukan oleh Trevor. Trevor adalah
seorang anak yang lahir di luar ni kah karena ibunya adalah seorang
pemabuk, nam un dia sangat m enyayangi ibunya dan dia sangat
tidak m enyukai ayahnya. Singkat cerita dari tugas yang diberikan
oleh gurunya tersebut Trevor

ingin m engubah ibunya agar tidak

mabuk-mabukan lagi dan Trevor
dengan dunia untuk m

m ampu m elakukan interaksi

engubah or ang-orang di sekelilingnya

30 Menit
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terutama ibu dan neneknya untuk dapat saling memaafkan dan katakata neneknya kepada oran

g yang telah ditolongnya yaitu

lakukanlah kebaikan kepada orang lain. Trevor juga m elakukan itu
bukan hanya dengan kata-kata sa

ja nam un dengan perbuatan

dengan m erelakan nyawanya de

mi m enolong tem annya dari

kekerasan.
 Guru m emberikan beberapa pe rtanyaan yang berhubungan dengan
10 menit

film tersebut sebagai berikut:
1. Dari film tersebut kesulitan apa yang dialami oleh Trevor ?
2. Ceritakanlah pengalam an yang pernah anda lakukan dalam
kegiatan membangun dunia ?
3. Kesulitan apa yang pernah and

a alam i dalam kegiatan

membangun dunia?
4. Cara apa sajakan yang pe

serta didik gunakan dalam

menghadapi kesulitan -kesulitan dalam m embangun dunia baik
di sekolah maupun dilingkung masing-masing?
 Guru m embagi beberapa ke

lompok unt uk m ensharingkan

pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 Salah satu wakil dari kelom pok mempersentasikannya hasil dari
diskusi kelompok tersebut
Langkah III
 Guru membagikan teks Kitab Suci Yoh 16: 28-33
 Siswi diberikan waktu untuk m embaca isi dari teks tersebut sambil 20 menit
merenungkan secara pribadi
 Pada ayat tersebut mana yang menunjukan tentang dunia?
 Sikap-sikap m ana yang ingin d
membangun dunia ?

itanamankan oleh Yesus dalam
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 Guru memberikan rangkuman singkat:
Dari teks Kitab Suci selu
menunjukan secara k

ruhnya m enunjukan dunia dan hendak

ontras tentang Kerajaan Allah dengan

Kerajaan D unia. Oleh karena itu dalam Injil ataupun dalam suratsurat juga ditekankan bahwa

dunia berdosa, dunia berm usuhan

dengan Allah telah dikalahkan oleh Kristus (Yoh 16:33). Pada ayat
33 mau menekankan bahwa Yesus m emberikan peringatan kepada
kita akan p enderitaan, tetap i hanya dalam Yesus ada kedam aian
karena Yesus yang dimuliakan sudah m engalahkan dunia m elalui
salib-Nya. Berkat salib Kristus, kita hidup da lam dunia baru karena
telah d iselamatkan oleh-Nya. Dalam terang Kerajaan Alla h itulah ,
Konsili Vatikan II hendak mengajak kita untuk melihat dunia secara
lebih po sitif. Dunia dilih at s ebagai se luruh keluarg a manusia
dengan segala hal yang ada di seke lilingnya. Dunia sebagai pentas
berlangsungnya sejarah um at m anusia. Dunia ditandai oleh usahausaha m anusia, dengan segala kekalahan dan kem
Dunia diciptakan dan dipelihara

enangannya.

oleh cinta kasih Tuhan. Dunia

yang telah jatuh m enjadi budak dosa kini dim erdekakan oleh dunia
Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk
menghancurkan kekuasaan setan agar dunia dapat disusun sesuai
dengan rencana Allah dan dapat m encapai kesempurnaan (GS art.
2).
Sikap-sikap yang nampak dalam

injil tersebut m enggambarkan

Yesus sebagai penyelam at m anusia untuk m emerdekakan manusia
dari dosa dengan salib kasih-Nya.
Langkah IV
 Guru memberikan pengantar singkat
 Sebagai bahan refleksi agar
menyadari diri pada Allah sa

kita sem

akin m enghayati dan

tu-satunya pedom an bagi langkah

10 menit
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hidup dalam m enapaki panggilan kita sebagai warga dunia, kita
akan m elihat situasi konkrit dunia di sekitar kita dengan m encoba
merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
 Apa arti Yesus bagi anda sebagai Juru selamat di dunia ini?
 Sikap-sikap m ana yang bisa kita perjuangkan dalam m embangun
dunia?
Langkah V
 Guru mengajak siswi untuk m engambil keputusan-keputusan (baik
secara pribadi m aupun kelom pok) apa yang hendak kita lakukan

10 Menit

untuk m eningkatkan pelayanakan kita khususnya kita sebagai
anggota Gereja di dunia yang sesuai dengan teladan Yesus.
 Guru memberikan kesempatan kepada siswi untuk berdiskusi untuk
merumuskan keputusan-keputusan yag hendak diwujudkan baik
dalam kelompok kecil atau pleno untuk saling meneguhkan
 Guru m endamping siswi dan me

ngajak untuk m embicarakan

bersama guna m enentukan keputusan bersama secara konkrit yang
dapat segera diwujudkan agar m

ereka sem akin m emperbaharui

sikap bersama maupun kelompok sebagai Gereja di dunia sehingga
dapat mengembangkan hidup peserta didik demi terwujudnya nilainilai Kerajaan Allah.
Penutup
 Setelah se lesai m erumuskan ke putusan-keputusan pribadi dan
bersama, kemudian semua siswi bernyanyi bersam a lagu” Gereja
bagai Bahtera”
 Guru memberikan tuga s yaitu tu liskanlah tindakan-tindakan apa
sajakah yang anda lakukan dalam lingkungan maupun paroki untuk
ikut serta membangun dunia
 Doa Penutup

5 menit
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BAB V
PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis menyam
kesimpulan dan saran. Pada bagian

paikan dua pokok uraian yaitu

kesimpulan, penulis m embahas tentang

gagasan-gagasan pokok dari keseluruhan pe

nulisan skripsi ini. Bagian saran,

penulis m enyampaikan usaha yang diha rapkan untuk m endukung proses belajar
mengajar PAK di kelas XI SMA Stella

Duce 2 Yogyaka rta m enurut Thom as

Groome.

A. Kesimpulan
Dalam pembahasan stu di ini, PAK di sekolah m erupakan persoalan yang
perlu dipikirkan secara serius. Perbedaan PAK dengan beberapa bidang studi yang
diajarkan bagi peserta didi k m esti dipaham i dengan tegas, terkait penjelasan
tentang hakikat, tujuan, konteks, m odel, dan pelaku dari PAK untuk diterapkan
dalam proses pembelajaran di sekolah.
Teori PAK yang baik dapat mengantarkan peserta didik untuk sampai pada
pengenalan akan Tuhan. Na mun, ra ngkaian teori yang diajarkan para pendidik
dirasa kurang cukup memadai, karena menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik.
Pemahaman tentang uraian teoritis te
peserta didik hanya dipandang sebagai

ntang pengajaran PAK

kertas kosong belaka yang perlu diisi

dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis . Oleh karena itu, Thom
menjelaskan bahwa perlu ada prak

mengandaikan

sis untuk m

as Groom e

enjawab persoalan yang
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ditimbulkan oleh uraian teoritis. Uraian praksis yang ditaw arkan Groo me bukan
hanya dim engerti sebagai upaya dalam

bentuk tindakan m elulu, akan tetapi

praksis m erupakan upaya penggabungan dari penerapan teori sekaligus praktek
dalam proses pembelajaran.
Thomas Groom e adalah seorang
agama Kristiani yang bergiat dala

tokoh sekaligus pem ikir pendidikan

m praksis untuk m

elakukan pembaruan-

pembaruan pem ikiran hingga turut m eletakkan fondasi bagi aliran pendidikan.
Groome juga memberikan sumbangan pemikiran positif bagi perkem bangan ilmu
PAK. Salah satu puncak perm enungan Th omas Groom e adalah bahwa ia lebih
memfokuskan perhatiannya pada hakikat dan “bagaimana” mengantarkan peserta
didik sebagai subyek yang beriman.
Pemikiran Thom as Gr oome tentang PAK s

ebagaimana yang telah

dijelaskan p ada bab-bab terdahu lu secara ek splisit m emberikan kontrib usi bag i
pola pendidikan agam a di sekolah, khususnya di Kelas XI IPA SMA St ella Duce
2 Yogyakarta. Kontribusi (sum bangan) da lam hal ini dapat disim pulkan sebagai
berikut:
Pertama, Groome memberi kontribusi tentang lima pokok penting meliputi
hakikat, tujuan, konteks, m odel, dan pe laku dalam PAK. Hakikat PAK adalah
kegiatan politis bersama peserta didi k dalam waktu bersam a dala m kom unitas
iman untuk terarah pada visi Kerajaan Allah. T ujuan PAK untuk m emampukan
para peserta didik untuk bisa m

ewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah, untuk

menghidupi im an Kristiani dan untuk ke bebasan m anusia. Konteks PAK ialah
situasi sosial, budaya m asyarakat, dan sekolah sebagai komunitas im an. Model
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PAK m enurut Groom e yaitu

Shared Christian Praxis (SCP). Sedangkan,

pelakunya adalah pendidik, peserta didik,

dan pihak yang terlibat dalam

PAK

(orang tua dan lingkungan sosial). Kelim a pokok tersebut menjadi pedoman awal
atau arah pembelajaran bagi pendid ik untuk m engantarkan peserta didik m ampu
mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah.
Kedua, Groom e m emelopori ide pembel ajaran PAK denga n m odel SCP.
PAK dengan m odel ini belum cukup dike nal di dalam pendidikan Indonesia.
Namun, SCP yang ditawarkan Groom e bisa menjadi pendekatan yang ideal bagi
sekolah untuk bisa m enerapkan di jenj ang Sekolah Menengah Atas. Tentunya,
model SCP m emerlukan pe mahaman yang tidak m udah, m aka penul is dengan
cukup berhati-hati m enyimpulkan bahwa pe mikiran-pemikiran Groome tergolong
masih jarang digunakan di dalam pros
karena perlu adaptasi denga

es pembelajaran sekolah. P roblemnya,

n situasi pendidikan di In

donesia, tetapi juga

kesulitan dalam m enafsirkan pem ikiran-pemikiran Groom e tentang PAK dalam
konteks sekolah.
Ketiga, hasil penelitian m

enunjukkan bahwa (a) sebagian besar dari

pemikiran Thom as Groom e tentang haki kat, tujuan, konteks, m odel dan pelaku
PAK sudah dipahami dan terlaksana di da lam proses belajar mengajar di kelas XI
IPA SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. (b

). PAK m embantu peserta didik untuk

memperkembangkan im an. (c). sarana m edia audio visual, cerita-cerita m aupun
pengalaman-pengalaman konkret yang dialam i oleh guru PAK sangat m embantu
peserta didik untuk memahami pembelajaran PAK di sekolah.
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Keempat, usulan program berupa m atriks usulan program (yang berisi
upaya m enjelaskan rangkaian pembelajar an tentang Gereja dan dunia) serta
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model SCP.
B. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapa

t m emberi sum bangan praksis bagi

upaya-upaya m eningkatkan pola dan stra

tegi pem belajaran PAK di sekolah.

Berikut ini beberapa saran yang bisa penulis rekomendasikan antara lain:
Pertama, pem ikiran Thom as Groome tentang hakikat PAK bukan m elulu
dalam kerangka teoritis, nam

un bisa dipraktekkan dalam

pembelajaran di sekolah. Oleh karena

situasi nyata

itu, pem ikiran Groom e a mat boleh dan

patut dipelajari oleh siapa pun, dan tidak terbatas pada kaum pendidik saja. Para
peserta didik dan orang tua juga bisa

m embaca dan m engikuti alur pem ikiran

Groome.
Kedua, sekolah perlu m

enyediakan beberapa buku Thom

sebagai sarana belajar bagi guru PAK.

as Groome

Selain itu, buku tersebut juga bisa

dijadikan materi untuk m enjadi dasar pembelajaran untuk m engetahui hal-hal
yang mendasar tentang dari PAK.
Ketiga, penulis m engusulkan agar Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan bisa m enjadi salah satu contoh pem belajaran untuk bisa
diterapkan di kelas XI SMA Stella Duce

2 Yogyakarta. Usulan ini juga bisa

digunakan oleh sekolah-sekolah Katolik

lainnya dalam upaya m eningkatkan

proses belajar mengajar PAK.
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2: Kuesioner
PenelitianTINDAKAN

Indentitas Respoden
Nama Siswi

:

Kelas

: XI IPA

Sekolah

: SMA Stella Duce 2 Yogyakarta

I. Petunjuk :
1.

Bacalah secara cermat dan teliti sebelum mengerjakan kuesioner di bawah
ini

2.

Pilihlah salah satu kolom kuesioner dibawah ini yang sesuai dengan
pernyataan Anda dengan memberi tanda cek list (  )

3.

Contoh cara menjawab:
Pernyataan Jawaban
1. Pendidikan Agama

SS

ST

Katolik membantu

RG TS

STS



mengembangkan iman saya
lebih mendalam
Keterangan :
1. SS : Sangat Setuju

4. TS : Tidak Setuju

2. St : Setuju

5. STS : Sangat Tidak Setuju

3. Rg : Ragu-ragu

No.

Pernyataan

Jawaban

1.

Pendidikan Agama Katolik (disingkat:
PAK) adalah pelajaran yang saya sukai dan
menarik
2.
Pada dasarnya, PAK medorong guru dan
naradidik ikut terlibat di kelas dengan
penuh kesadaran
3. PAK
mendorong saya untuk beriman dan
peduli kepada sesama
[2]

SS

St

Rg

TS

STS
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4.
Saya selalu
menjalankan ajaran
Yesus
Kristus tentang cinta kasih, persaudaraan
dan pengampunan kepada sesama
5.
Tujuan dari PAK adalah demi terwujudnya
Kerajaan Allah
6.
Pertobatan mengajak saya untuk menjadi
orang yang semakin mengenal diri dan
mengenal Allah
7. Guru
PAK membantu
memperkembangkan iman saya lebih
mendalam dan memperbaharui hidup saya
lebih baik
8.
Saat belajar PAK, saya tidak bebas
memberikan pendapat
9.
Dengan beriman, saya peduli hanya pada
teman-teman yang satu agama saja
10.
Guru PAK tidak pernah mengkaitakan
pelajaran PAK dengan keadaan yang
sesungguhnya
11.
PAK selalu menggunakan isi dari Kitab
Suci sebagai landasan dari materi pelajaran
12.
Saya kurang berpartisipasi dalam proses
belajar mengajar PAK di sekolah
13.
Guru PAK mengajak siswi untuk
mensharingkan pengalamannya dalam
proses belajar mengajar sesuai dengan
materi
14.
Guru PAK memperlakukan saya sebagai
saudara
15.
Saya diciptakan menurut gambar dan rupa
Allah sendiri
16.
Dalam keluarga, orang tua merupakan
perwakilan Tuhan yang harus di hormati
dan dihargai
17.
Guru PAK menggunakan fasilitas
multimedia (Laptop, LCD Proyektor)
untuk memutar tayangan film yang ada
kaitannya dengan PAK
18.
Setiap siswi mempersiapan buku bacaan
PAK sehingga mendukung proses
pemahaman materi agama yang diajarkan
19.
Dalam proses belajar mengajar PAK
kurang adanya komunikasi antara guru
dengan siswi dan siswi dengan siswi
20.
Suasana lingkungan kelas ribut saat proses
belajar-mengajar PAK di sekolah

[3]
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Jawablah MERUPAKAN
pertanyaan
di bawah
ini dengan singkat
dan
jelas yang sesuai
dengan kenyataan yang anda alami :

1. Apakah anda m

emandang Pendidikan Agam

a Katolik itu penting?

Mengapa?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. Menurut anda apakah tujuan dari Pendidikan Agama Katolik?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Metode pembelajaran apa yang anda sukai sehingga dapat m

endukung

dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Katolik?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Hal-hal apa yang dapat m

endukung anda untuk sem

akin m emahami

Pendidikan Agama Katolik?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5. Sebutkanlah kesulitan yang anda

alami d alam me mahami ma teri

Pendidikan Agama Katolik?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

“ Terima kasih, Selamat mengerjakan ya….!!!

[4]
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3: Pertanyaan
Wawancara
Pertanyaan wawancara kepada guru agama Katolik SMA Stella Duce 2
Yogyakarta:
1. Apakah anda m engenal Thom as Groom e ? Menurut anda siapakah
Thomas Groome..........
2. Menurut anda apakah tujuan dari Pendidikan Agama Katolik di sekolah?
3. Apakah anda memperlakukan siswi sebagai subjek? Mengapa.....
4. Persiapan apa saja yang anda lakukan sebelum mengajar?
5. Bagaimanakah suasana proses belaja r m engajar yang anda alam i selama
menjadi guru Pendidikan Agama Katolik?
6. Medel apa sajakah yang sering anda gunakan untuk mencapai tujuan
pembelajaran?
7. Faktor-faktor apa yang mendukung anda dalam proses belajar mengajar?
8. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat anda dalam proses belajar
mengajar?

[5]
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4: Nama-nama
Siswi kelas
XI IPA SMA
Stella Duce
2 Yogyakarta.
1. Angela Marselly Br Barus
2. Angelina Nevada Putri Pranasari
3. Augustine Eka Devianthy
4. Bernadetha Septianawati
5. Besta Padmadani
6. Brigita Fanny Septian
7. Dea Febryani
8. Debby Permata Sari Liwang
9. Eka Setyaningsih
10. Fenny Desiani Sugiarno
11. Fitry Sintya Dewi Kweesar
12. Fransiska Abong Wahang
13. Genoveva Mastika Lenny
14. Giovanna Viani Christabel
15. Heppy Chintya Padaga
16. Jap Yovita Natalie
17. Jesysca Exderya Eman
18. Kandida Eva Shangrila Guling
19. Maria Clara
20. Maria Dominika Maya Shinta S
21. Maria Felicia Gunawan
22. Maria Luciana Diona Ero Martono
23. Maria Meilani Christina
24. Maria Yosefha Natalia Pernanda
25. Mega Sukmanajati
26. Nathaza Gayatry Woen
27. Renny Theresia Toratu
28. Rosa Mistika Maryanti Sae Dae
29. Theresia Anik Oktavia Nugroho
30. Theresia Lu Theopuspitasari
31. Wenny Sukwandi
32. Yohana Rianthi Sulistiyani
33. Yosephine Stella Devi Kusumastuti
34. Pipit Larasati
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5: Nama-nama
Guru SMA
Stella DuceTIDAK
2TIDAK
Yogyakarta.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Sr. Fedelis Budiriastuti, S.Pd
: Kepala sekolah dan Guru Matematika
Dra. Rosalia tuti Ratnaningsih : Wakases kurikulum dan Guru Ekomomi
Y. Himawan Indaryanto, S.Pd : Wakasek kesiswaan dan Guru Akutansi
Drs. Antonius Jarot Kaptono
: Guru Fisika
Purnamawati Sunaryo, S.Pd
: Guru Bahasa Inggris
Dra. Yosephine Endah Budi A : Guru Bahasa Jerman
Y. Krisdian Darmawati, S.Pd, Si : Guru Matematika
A. Jendra Raharja, S.Pmus
: Guru Seni Musik
Antonius Yogi Nugraha, S.Pd : Guru Pendidikan Agama Katolik
Dra. Florentina Sri Wahyuni
: Guru Biologi
Alb. F.X. Setiawan W, S.Kom : Guru Komputer
Albertus Sutrisna, S.Pd
: Guru Sejarah
Bernadeta Indah Setiasih, S.Pd : Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
Dra. Dien Kadarini
: Guru Pendidikan Kesehatan Jasmani
F.X. Edi Susanto, S.Pd
: Guru Pendidikan Kesehatan dan Jasmani
Ay. Suharyono
: Guru Bahasa Jawa
Dra. Bernadeta Ediningsih
: Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
Maria Pudyastuti, S.Pd
: Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
A.Wiwik Krismawati, S.Sos
: Guru Sosiologi dan Anthropologi
A. Endang Murdjiatun, S.Si
: Guru Geografi dan Sosiologi
Y. Sugeng Yuwono, S.Pd
: Guru Matematika
Serapia Widi Rahayu P, S.Pd : Guru Matematika
Markus Rustanto, S.Pd
: Guru Kimia
Novita Dewi, S.Psi
: Guru Bahasa Mandarin
Ernani Astuti, S.Pd
: Guru PKN dan Anthropologi
Irene Yesi, S.Pd
: Guru Bahasa Jerman
C. Erny Yunita Sari, S.Pd
: Guru Geografi
Sr. Renata Elis Suhartini, CB
: Guru Bimbingan Konseling dan PTK
B. Gunarso Sarwoko, S.Pd
: Guru Bahasa Inggris
V. Siwi Sri Dinarti, S.Pd
: Guru Bimbingan Konseling dan PTK
C. Retno Primantini Bere, S.Pd : Guru Bahasa Inggris
A. Eko Suspriyatiningsih, S.Pd : Guru Bimbingan Konseling dan PTK
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