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PEDOMAN WAWANCARA(RESPONDEN) 

MOTIVASI YANG MEMPENGARUHI TIM PENGABDI  

“THE SCHOOL OF LIFE” 

 

Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara dalam 

penelitian ini adalah  

1. Latar belakang subjek 

Identitas Subjek   : Nama, usia, lulusan, divisi Tim Pengabdi, status 

2. Pengalaman sewaktu menjadi TimPengabdi 

a. Awal pertama kali mengenal The School of Life 

b. Motivasi paling kuat 

c. Hambatan oyang dialami Tim Pengabdi 

d. Masalah yang dihadapi ketika mengerjakan skripsi dan 

pelayanan 

e. Rekan-rekan tim pengabdi 

3. Pengambilan keputusan keputusan menjadi Tim pengabdi 

a. Hal-hal yang menarik dari The School of Life 

b. Pendapat orang tua ketika mengambil keputusan menjadi tim 

pengabdi 

c. Faktor yang mempengaruhi tim pengabdi sehingga bertahan 

melayani hingga sekarang. 

d. Alasan paling kuat dalam mengambil keputusan bergabung di 

TSoL 
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PEDOMAN OBSERVASI RESPONDEN 

MOTIVASI TIM PENGABDI THE SCHOOL OF LIFE 

 

 Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan wawancaea dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pola perilaku yang muncul seperti sering bergerak atau tidak 

tenang, mudah tersinggung, kurang memahami pertanyaan, tidak 

fokus saat wawancara yang dapat mengindikasikan bahwa subjek 

mencoba mengalihkan perhatian untuk menutupi kejujuran 

2. Ekspresi wajah saat di wawancarai pengalaman tentang masa 

lalunya sebelum menjadi Tim Pengabdi 

3. Cara responden menjawab pertanyaan dari peneliti 

4. Kegiatan yang dilakukan responden ketika peneliti melakukan 

obesrvasi. 
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HASIL WAWANCARA RESPONDEN 1 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Dulu awalnya 

bagaimana kakak bisa 

mengenal The School 

of Life 

Dari adik saya yang kebetulan 

saat itu pendengar salah satu 

radio kristen, dia mengenalkan 

saya mendengarkan radio 

tersebut untuk mendengarkan 

setiao kesaksian dan 

penyampaian firman.  Kemudian 

saya kenal salah satu penyiar 

radio itu lambat laun saya 

memenangkan kuis di radio itu, 

saya mengenal salah satu penyiar 

yang supel yang bersahabat. 

Saya diajak main kerumahnya 

ketempatnya, dan saat itu 

memang belum berbentuk 

yayasan The School of Life, masi 

bernama God’s Care Family 

yang pada saagt itu masi 

berjumlah beberapa orang hanya 

menampung mereka-mereka 

yang mempunyai keterbatasan 

saat itu. Saya sering main, saya 

menyukai tempat seorang 

penyiar tersebut 

 

Siapa Panutan kakak 

disini? 

Ya itu salah penyiar itu, ibu 

Priskilla biasa dipanggil Bu 

Bu Priska 

sebagai 
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Priska. Sekarang jadi Leader 

kami, Bu Priskilla Smith Jullie. 

panutan 

Menurut Kakak Bu 

Priskilla orang seperti 

apa? 

Beliau orang yang luar biasa 

lebih dari luar biasa karena 

beliau mengabdikan hidupnya 

untuk orang lain sepenuhnya, 

istilahnya tidak separo-

separo.Dia belajar menganggap 

orang-orang yang tersingkir  

adalah bagian dari orang-orang 

spesial sudah selayaknya kita itu 

bantu,melayani mereka dengan 

berbagai kondisi mereka. Ehmm 

menganggap mereka itu ada 

walaupun dimata masyarakat 

mereka sebagai sampah 

masyarakat. Buat Bu Priska 

mereka memiliki sesuatu yang 

istimewa. Cara melihat beliau 

melihat mereka dengan luar 

biasa 

Mengasihi 

sesama tanpa 

membedakan, 

menolong 

dengan tulus 

Kapan pertama kali 

kakak mulai melayani 

di TSoL? 

Saya melayani pada tahun 

pertengahan 2007. Waktu itu 

saya mulai,pertama sih hanya 

main. Persisnya melayani sekitar 

tahun 2008 akhir. Waktu itu saya 

masi ingat pertama kali 

pertengahan tahun 2007 itu saya 
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masih menyelesaikan skripsi. 

Puji Tuhan tahun 2008 

pertengahan april saya wisuda, 

nah itu tepatnya saya mulai 

melayani akhir-akhir 2008 

Masalah apa yang 

kakak hadapi saat 

mengerjakan kedua 

kegiatan tersebut, 

skripsi dan 

pelayanan? 

Bagaimana kakak 

membagi waktu? 

Pasti nya tidak bisa membagi 

waktu, saya tipe orang yang 

tidak bisa, dibilang untuk 

beberapa fokus bisa, tapi dalam 

hal ini ceritanya lain. Karena 

antara pelayanan sama 

menyelesaikan tanggung jawab 

karena saya harus menyelesaikan 

skripsi memang sama-sama berat 

jadi pembagian waktu juga 

sangat sulit, jujur orang tua saja 

marah-marah setiapkali harus 

telpon, setiap kai saya 

melakukan pelayanan orang tua 

menelpon agar saya cepat pulang 

dan mengerjakan skripsi saya. 

Orang tua mengatakan selesaikan 

dulu tanggung jawab saya baru 

saya bisa melayani. Waktu itu 

saya juga lagi asik-asiknya 

melakukan pelayanan. Hampir 

juga saya ingin melepaskan 

skripsi, tapi disisi lain saya juga 

Hambatan dari 

orang tua 



95 
 

 
 

tidak mau mengecewakan orang 

tua saya demi untuk sebuah 

keegoisan semata, karena orang 

tua telah menyekolahkan saya 

hingga saya kuliah sampai 

selesai semuanya juga orang tua 

membiayai. Orang tua yang 

banting tulang jadi saya merasa 

saya harus menyelesaikan kuliah 

saya. Memang pada saya saat itu 

berbicara pada Bu Priska untuk 

sempet cuti dulu sebulan, agar 

orang tua saya lega dan kalau 

saya sudah selesai skripsi saya 

bisa konsen kepada pelayanan 

saya. Sempet orang tua juga 

mengusir saya, tapi buat saya sih 

sambi lalu, saya tetap saja pulang 

ke rumah. Saya maklum kepada 

orang tua saya, tentu orang tua 

ingin yang terbaik untuk anaknya 

Kakak kuliah fakultas 

psikologi angkatan 

berapa?  

Saya fakultas Psikologi Unika 

angkatan 2002 

 

Apakah kakak masih 

ingat siapa dosen 

pembimbing kakak? 

Dan dosen wali 

Dosen pembimbing saya dosen 

yang baik banget dan sabar 

banget. Namanya Pak George. 

Puji Tuhan gtiap kali saya 
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kakak? berdoa, Tuhan tolong berikan 

dosen yang kooperatif dan 

mengerti keadaan saya. Ehh.. 

Tuhyan itu nda diem, ini benar-

benar kesaksian yang luar biasa. 

Saya dapat dosen Pak George, 

Beliau mengajarkan saya,kalau 

ujian di kasi klu-klu yang akan 

dibuat dalam ujian.amazing lah 

buat saya, Tuhan mempermudah 

dengan mungkin otak saya yang 

terbagi dua antara pelayanan dan 

kuliah. Tuhan kasih jalan, Ya 

puji Tuhan itu. 

Kalau dosen wali dulu itu Bu 

ceacillia Tri Utami. Itu juga 

dosennya baiklah,kesan kepada 

beliau hanya baik saja. Namun 

dengan Pak George saya 

mengalami apa ya, pergumulan, 

Beliau orangnya tidak 

mempersulit, gampang ditemui 

waktu itu. Jadi kenanganlah. 

Habiz itu nilai saya kan lumayan 

(tertawa lepas) A kurang kalo ga 

salah. Tapi lumayan lah 

Apa dosen 

pembimbing kakak 

Oh tentu namanya dosen sudah 

tau apa yang saya rasakan apa 
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menyuruh kakak 

cepat menyelesaikan 

skripsi kakak? 

yang saya alami bahwa beliah 

pahamlah kondisi saya, waktu 

saya pengen pelayanan, karena 

beliau kan sempat membaca 

ucapan trimakasih yang kayak 

gitulah ucapan kepada TSoL, 

apalagi Beliau cukup terharu 

dengan ada persembahan moto 

yang saya per4sembahakan 

kepada Tuhan, jiwa-jiwa,Beliau 

tersentuh disitu sih. Sempet 

didukung, beliau tidak 

memperlihatkan dukungannya 

seperti apa, tapi ya itu Belia tidak 

mempersulit saya. Tiap kali 

ditemui, nyaris mudah lah bagi 

saya 

Siapa yang tidak 

mendukung kakak 

melakukan 

pelayanan?  

Sebenernya orang tua, tapi orang 

tua itu pada awalnya 

mendukung, tapi ditengah 

perjalanan tidak mendukung. 

Tapi saya tahu bahwa ada 

sesuatu yang dikorbankan buat 

Tuhan, saya percaya Tuhan itu 

buka jalan, saya dipermudahkan 

semua. Dari awalnya yang orang 

tua tidak mendukung dan sampai 

sekarang yang mendukung, 

Safety and 

security needs 
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sampai pelayanan semua dia 

merelakan anaknya melayani 

sepenuhnya disini 

 

 

Apa motivasi pertama 

kali kakak yang 

mendasari kakak 

bergabung dengan 

The School of Life? 

Motivasi pertama jujur saya mau 

kenal Tuhan. Saya tahu sebelum 

saya kenal Tuhan saya 

mengalami banyak proses disitu. 

Waktu kakak saya sakit hampir 

sampai meninggal semuanya, 

saya harus apa ya. Disitu 

sakitnya bukan secara medis tapi 

secara yang tidak kelihatan, 

seperti diguna-guna. Padahal 

modal  seperti itu kan kuncinya 

dekat dengan Tuhan dan berdoa. 

Tapi saya tidak dekat dengan 

Tuhan. Setelah saya belajar baca 

firman dekat dengan Tuhan saya 

tahu dan menyadari Tuhan itu 

ada. Saya bertobat, saya haus dan 

lapar akan Tuhan,  Saya selalu 

mencari ada acara apa seminar 

apa Tuhan itu siapa,apa dan 

bagaimana, saya selalu bela-

belakan semuanya, saya belain 

kemana-kemana, karena rasa 

Motivasi 

pertama ingin 

kenal Tuhan 
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haus saya akan Tuhan. Nah 

kebetulan berjalannya waktu 

saya kenal dengan yang namanya 

The School of Life, saya kenal 

yang namanya jiwa-jiwa, itu 

yang mendorong saya hidup 

kenal Tuhan, Saat sudah kenal 

Tuhan buat kita melayani orang-

orang disekitar yang harus kita 

berikan kasih disitu khususnya 

mereka yang terbuang itu 

 

Sewaktu kakak 

menjalani kuliah 

sambil pelayanan, 

bagaimana akomodasi 

kakak? Naik 

kendaraan atau 

diantar orang tua? 

 

 

Nah itu dia, awal-awal orang tua 

sih sempat mengantar, 

memberikan perhatian walaupun 

dengan ngomel dan ngoceh-

ngoceh, marah-marah, tapi wajar 

sih. Disitu sempet hati saya 

sedih, ya sedih-sedih gimana, 

tapi sisi lain kalo ga dianter 

motor, jalurnya antara rumah ke 

pelayanan jauh, apalagi TSoL 

sempet pindah-pindah juga 

beberapa kali. Nda deket 

jalannya, perjalan jaman dulu 

pelayanan tempatnya dulu 

pernah di Gajah Birowo hampir 

satu jam, yang tanah mas  juga 
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jauh,kalau dari rumah saya 

memakan waktu 45 menit, perlu 

jalan juga, hampir pada waktu itu 

badan saya sempat kurus karena 

pelayanan sistemnya dari pagi 

sampai siang kekampus, 

sedangkan dari siang ke malam 

saya harus ke TSoL. Dari naik 

angkot jalan kaki, balik lagi naik 

angkot yah lumayan sih 

Apa yang dikatakan 

orang tua kakak saat 

skripsi kakak tidak 

selesai-selesai akibat 

pelayanan kakak di 

TSoL 

Beliau sempat berkata “TSoL itu 

tidak bagus buat kamu, tidak 

mengembangkan kamu, tidak 

mengajari kamu lah” sempat 

disuruh melepaskan, namun saya 

ngomong sih sama orang tua “Ini 

kan pilihan saya, Ini mau saya, 

bukan TSoL yang mempengaruhi 

saya” saya juga pernah bilang 

pada orang tua saya, jangan 

sentuh TSoL, kalau saya tidak 

selesai-selesai. Memang saya 

nya sendiri yang bikin lama, tapi 

bukan karena TSoL. 

 

Bagaimana 

lingkungan/ teman –

teman Tim Pengabdi 

di TSoL 

Dulu pertamanya saya main 

dulu,lalu Bu Priska mengajak 

saya untuk menjadi Full Timer 

tapi pada saya ditanyakan seperti 

Teman-teman 

tim pengabdi 

yang lain sudah 

diasnggap 
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itu saya masih tertawa-tawa sih, 

karena dlu saya masih belum tau 

full timer itu apa maksudnya, full 

timer dalam pelayanan, saya 

taunya full timer adalah suatu 

pekerjaan. Kemudian ada 

pelayanan drama, saya ditarik 

menjadi pemeran utama untuk 

bermain didrama itu. Dan dari 

situ saya sering membantu dalam 

pelayanan, kemudian saya muali 

belajar, pada waktu itu jadi 

murid dulu, tidak langsung 

menjadi Tim Pengabdi. 

Kemudian setelah jadi murid 

TSoL, sekolah selama 1 tahun, 

dinyatakan lulus, lalu saya mulai 

bergabung dan saya memegang 

tanggung jawan di disciples 

bagian ladies. Tipe-tipe 

lingkungan/ teman-teman di 

TSoL beraneka macam ya, ada 

yang njengkelin, ada yang baik, 

ada yang njengkelin tapi 

orangnya asik, ya macem-macem 

lah berbagai karakter, tapi bagi 

saya disini namanya juga sudah 

sodara jadi sejelek apapun 

keluarga. Sense 

of Belonging, 

kebutuhan akan 

perasaan 

diterima orang 

lain. 
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diterima, kalaupun ada 

pertengkaran paling diam-

diaman sebentar nanti selesai. 

Ketika ada hambatan 

pelayanan dari orang 

tua, apa yang menjadi 

dasar kakak dalam 

mengambil keputusan 

untuk menjadi tim 

pengabdi ? 

Dasar nya kakak karena waktu 

itu saya mau memberi hidup 

seperti yang diajarkan Bu Priska, 

hidup memberi, ada kenikmatan 

tersendiri, apalagi saya terharu 

saat bisa memberikan hidup, 

tidak bisa dinilai dengan apapun 

 

 

 

Mau memberi 

hidup seperti 

yang diajarkan 

Bu Priska, 

panggilan 

hidup 

Bagaimana pendapat 

Bu Priskilla tentang 

keputusan yang kakak 

ambil? 

Bu Priska tidak banyak 

berpendapat apa-apa pada saat 

saya harus memutuskan apa. Bu 

Priska bukan tipe orang yang 

kamu harus begini kamu harus 

begitu, beliau memberikan 

pilihan dan arahan. Waktu beliau 

mendengar keputusan saya 

bergabung menjadi Tim 

Pengabdi ya beliau senang. 

 

Kakak anak keberapa 

dari berapa 

bersaudara? 

Saya anak kedua dari tiga 

bersaudara. Kakak saya tadinya 

dia kuliah di Jakarta mengambil 

managemen, dia hidup di jakarta, 

kuliah lulus bekerja kemudian 
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dia memutuskan kembali pulang 

kesemarang, saat itu kakak saya 

tertarik dengan pelayanan saya, 

sekalipun, ia takut kalau 

dimarahi oleh orang tua seperti 

saya. Perlahan kakak saya mulai 

memperkenalkan diri, awalnya 

dia bekerja dulu di TSoL, saat bu 

priska menanyakan mau digaji 

berapa, kakak saya menjawab  

terserah. Lalu Bu priska 

berkata”kalau 5ribu berati 

gapapa” kata kakak saya, digaji 

berapun saya bersedia yang 

penting saya kerja” hal itu yang 

membuat saya terkesan kepada 

kakak saya.  

Bagaimana respon 

orang tua kakak 

ketika mendapati 

kedua anaknya 

melakukan pekerjaan 

yang tidak disukai 

oleh mereka? 

Wowww (sambil tertawa) Luar 

biasa semua-muanya. Pokoknya 

intinya, kakak saya sempat diusir 

usir, kakak saya sempat 

menangis terisak-isak bercerita 

pada Bu Priska.  Bu Priska 

dengan tangan terbuka menerima 

kakak saya. Saya pun sempat 

orang tua saya berkata kepada 

saya kalau saya wisuda orang tua 

saya tidak mau datang, saya 
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sempat sedih sih, namun Bu 

Priska berkata, jika orang tua 

saya tidak mau datang Bu Priska 

siap menggantikan posisi orang 

tua saya untuk mewakili. 

 

Ketika kakak lulus 

kakak tetap 

melanjutkan 

pelayanan kakak, 

apakah orang tua 

melarang? 

Sebenarnya Orang tua pasti 

melarang, tidak mengiklaskan, 

namanya orang pada umumnya 

kan anak kecil dilahirkan 

dirawat, di besarkan , 

disekolahkan, dikuliahkan, cari 

kerja, dapat uang, 

membahagiakan orang tua, 

punya masa depan yang jelas, ya 

layaknya pada orang umumnya 

 

Bagaimana 

pandangan orang tua 

sekarang setelah 

kakak sudah menjadi 

Tim Pengabdi? 

Sekarang orang tua sangat 

mendukung. Dari perjanjian 

semula dengan orang tua setelah 

saya lulus saya 

diijinkanmelakukan pelayanan, 

namun tidak mudah bagi mereka, 

namun seiring berjalannya 

waktu, perubahan sikap saya 

kepada orang tua menjadi lebih 

baik membuat mereka sadar. 

Memang sulit orang tua 

merelakan, tapi orang tua saya 
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telah belajar merelakan, 

walaupun kadang saya 

menanyakan hal tersebut, mama 

saya menangis, bagaimanapun 

juga namanya anak pisah dengan 

orang tua, memberikan hidupnya 

untuk orang lain, meskipun 

semarah-marahnya, tapi saya 

tahu kok dia baik, dia belajar 

mencintai Tuhan belajar 

mengikhlaskan anak-anaknya 

 

Apa yang kakak 

kerjakan disini? 

Awal saya menjadi Tim 

pengabdi saya menjadi wakil 

disciples wanita dari umur 

belasan sampai usia lanjut, lalu 

dua tahun kemudian saya 

menjadi penanggungjawab 

penuh Risssing Eagle (para 

bayi), berjalannya waktu saya 

resmi menjabat, eh bukan 

menjabat ya, kok kesannya 

terlalu tinggi. Penanggung jawab 

penuh di Rissing Eagle untuk 

para bayi 

 

Apa motivasi terkuat 

kakak sehingga kakak 

tetap bertahan hampir 

Tuhan, panggilan Hidup, kalau 

bukan Tuhan saya tidak akan 

mampu menjalani semua sendiri. 
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4 tahun melayani 

menjadi tim pengabdi 

ditempat ini? 

Pertama Tuhan, lalu orang-orang 

yang kita kasihi, terutama para 

bayi-bayi yang saya rawat 

 

 

 

Apakah kakak tidak 

terpikir untuk bekerja 

ditempat yang lebih 

baik? 

Sempat terpikir iya sejenak, tapi 

itu hanya sesaat sih, tidak 

dipungkiri lah kalu jalan keluar 

liat orang berpakaian kantoran, 

hanya terpikir tapi bukan 

penyesalan “kayaknya keren” 

tapi hanya melihat sebentar, 

habis itu endaklah. Buat saya 

disini ada suatu kebahagiaan 

yang tidak bisa diganti dengan 

apapun lah pokoknya, meskipun 

yang saya lalui disini tidak 

gampang banyak proses, banyak 

hal yang kadang-kadang naik 

turun, buat saya disini rasa 

nyaman, ya itu saya ketemu 

dengan orang-orang sekitar 

 

Ketetapan hati 

yang membuat 

tetap bertahan, 

motivasi 

panggilan 

hidup yang 

kuat. 

Apa yang di ajarkan 

Bu Priskilla kepada 

kakak, yang paling 

kakak ingat? 

Belajar memberi hidup sama 

.orang lain, belajar melakukan 

semua itu dengan total, tidak 

setengah-setengah. Menolong 
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orang lain dalam saat detik-detik 

terakhir terkadang tidak harapan 

mau meninggal atau tidak, setiap 

jiwa yang ada itu berharga. Saya 

lihat dari Bu Priska juga dengan 

kerelaan hati menolong mereka 

sekuat tenaga semampu beliau, 

beliau benar tidak mau menyia-

nyiakan setiap nyawa seseorang, 

itu yang bikin saya terharu 

 

Menurut kakak, 

bagaimana kehidupan 

Tim Pengabdi disini? 

Seperti keluarga apa adanya, 

saya dulu tidak terbiasa hidup 

dengan orang lain di luar 

keluarga, namun seiring 

berjalannya waktu, saya merasa 

smua yang disini adalah 

keluarga.  Apa adanya kita mau 

ngomong apa, mau ada yang 

sakit, adanya makannya banyak, 

ada yang ngorok, dll. Asik asik 

aja, enjoy walaupun sedang 

berselisih tetap dibawa asik aja 

 

 

 

 

Kakak merupakan 

lulusan psikologi, 

Diterapkan iya tapi tidak 

sepenuhnya, paling 
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apakah yang ilmu 

psikologi yang pernah 

kakak dapat, 

diterapkan dalam 

pelayanan kakak? 

penerapannya dalam hal nasihat 

seperti konseling, buat mereka 

yang bisa di nasihati, terus pola 

asuh ank-anak seperti apa  

 

 

 

Jika 

dibandingkan,menurut 

kakak lebih berat 

hidup sebagai Tim 

Pengabdi atau sebagai 

orang awam? 

Disinilah, banyak hak-hal yang 

dituntut, eh bukan dituntut ya 

tapi diajari  yang berbeda dengan 

orang luar, tidak gampang, 

namun terkadang dibilang tidak 

gampang kalau kita bisa buat 

gampang dan menikmati ya 

gampang-gampang aja. Contoh: 

saat orang mengatakan 

trimakasih, standard kita disini 

membalas dengan ucapan 

“dengan senang hati” sebenarnya 

tidak gampang namun kembali 

lagi kepada pribadi kita masing-

masing apakah kita menikmati 

atau tidak.  

Cara 

menikmati 

hidup 

walaupun 

sebagai Tim 

pengabdi 

adalah sesuatu 

yang tidak 

mudah 

Trimakasih banyak 

atas smua jawaban 

yang kakak berikan, 

untuk yang terakhir 

apakah ada pesan 

Tiap individu tentu ingin 

mendapatkan sesuatu yang bisa 

membanggakan, itu wajar. Tetapi 

kadang kita tidak bisa menolak 

hati, seperti panggilan hati 
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yang mungkin bisa 

menginspirasi? 

seperti melayani. Saya yakin kok 

setiap kita lakukan bagian kita 

sesuai dengan hati kita, memang 

itu tidak gampang namun 

kembali lagi kepada kita apoakah 

kita mau atau tidak. Saya yakin 

jika semua dari Tuhan, Tuhan 

juga yang akan mencukupkan 

kita 
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HASIL WAWANCARA BRESPONDEN 2 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Dulu awalnya 

bagaimana kakak bisa 

mengenal The School 

of Life 

Dulu awalnya dari salah satu 

teman saya dikampus 

mengenal Bu Priska, setelah itu 

saya di ajak untuk doa 

bersama, darisitu saya 

mengenal yang namanya 

School of Life, tapi dulu belum 

terbentuk sebagai yayasan, 

hanya itu benihnya saja 

sebelum terbentuk School of 

Life 

Mengenal TSoL 

dari Bu Priska. 

Siapa Panutan kakak 

disini? 

Tentunya pimpinannya Bu 

Priska sendiri 

Bu priska 

sebagai panutan 

Bisa diceritakan pada 

awalnya bagaimana 

kakak bisa mengenal 

ibu periskilla? 

Awalnya dari persekutuan doa 

itu, Beliau pemimpin dari 

persekutuan doa, lalu dengan 

sharing-sharingnya, kami lebih 

dekat, saya juga menceritakan 

hidup saya kepada beliau 

 

Menurut Kakak Bu 

Priskilla orang seperti 

apa? 

Luar biasa, dia orangnya kalau 

sama orang lain dia tidak 

perhitungan, apapun lah dia 

bisa kerjakan untuk membantu 

sesama walaupun dengan 

keterbatasannya 

Belajar dari Bu 

Priska dengan 

sgala 

keterbatasan 

yang ada 

Kapan pertama kali Melayani mulai tahun 2007,  
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kakak mulai melayani 

di TSoL? 

pada saat itu saya sedang 

menyambi kuliah 

Masalah apa yang 

kakak hadapi saat 

mengerjakan kedua 

kegiatan tersebut, 

skripsi dan pelayanan? 

Bagaimana kakak 

membagi waktu? 

Masalah pertama adalah waktu, 

waktu kuliah regular masih 

awal-awal harus ekstra karena 

kuliahnya dari pagi sampai sore 

dan dari sore sampai malam 

saya ikut kelas malam 

 

Kakak kuliah fakultas 

Sastra 

Inggris,angkatan 

berapa?  

Angkatan 2005  

Apakah kakak masih 

ingat siapa dosen 

pembimbing kakak? 

Dan dosen wali 

kakak? 

wali saya bu wuryani, sedang 

kan dosen pembimbingnya Bu 

Wuryani juga dengan Pak Budi 

 

Apa dosen 

pembimbing kakak 

menyuruh kakak cepat 

menyelesaikan skripsi 

kakak? 

Dosen pembimbing saya pada 

saat itu justru sangat sulit 

ditemui. Beliau tidak 

menyuruh saya untuk 

menyelesaikan skripsi justru 

saya yang mengejar-ngejar 

beliau. 

 

Siapa yang tidak 

mendukung kakak 

melakukan pelayanan?  

Pada awalnya tentunya 

keluarga ya,  kalau teman-

teman sih mereka justru cukup 

Keluarga 

terutama orang 

tua tidak 
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mendukung karena mereka pun 

melihat pelayanan ini cukup 

unik. Dari pihak keluarga ini 

yang kurang mendukung 

karena mereka pikir untuk apa  

mendukung  

Apa motivasi pertama 

kali kakak yang 

mendasari kakak 

bergabung dengan The 

School of Life? 

Saya lihat tempat ini berbeda 

dari tempat yang lain, waktu 

pertama kali saya datang saya 

lihat kekurangan di fisik 

mereka saya lihat mereka 

penuh semangat mereka ingin 

belajar, dan waktu itu saya 

sempat mengajar bahasa 

Inggris sekilas-sekilas aja sih 

dan itu saya melihat mereka 

benar-benar antusias 

menjalankan proses belajar itu 

sendiri. Dan dari situ saya lihat 

merekapun yang punya 

keistimewaan fisik mereka 

tidak ada kata mundur, tidak 

ada kata patah semangat, 

kenapa saya yang normal 

secara fisik kenapa saya harus 

terbatas dengan pikiran saya 

sendiri. 

TSoL tempat 

yang berbeda 

dari tempat lain, 

menurut 

perspektif 

Maslow, 

kebutuhan akan 

rasa aman dan 

tentram( safety 

and Security) 

Sewaktu kakak 

menjalani kuliah 

Sendiri, naik kendaraan umum 

sih biasanya. Orang tua tidak 
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sambil pelayanan, 

bagaimana akomodasi 

kakak? Naik 

kendaraan atau diantar 

orang tua? 

mengantar sama sekali  

 

 

Apa yang dikatakan 

orang tua kakak saat 

skripsi kakak tidak 

selesai-selesai akibat 

pelayanan kakak di 

TSoL 

Sebenarnya bukannya tidak 

selesai tapi hanya tertunda 

(sambil tersenyum), 

tertundanya itu karena satu sisi 

kuliah saya tidak bisa ditinggal, 

di sisi lain tugas pelayanan The 

School of Lifeitu juga 

diperlukan sepenuhnya, jadi 

untuk pikiran untuk konsentrasi 

memang duicurahkan penuh 

begitu, sedangkan saya tipenya 

tidak bisa untuk disambi 

kecuali munbgkin tinggal 

membereskan satu dua hal, 

saya masi bisa disambi, waktu 

itu konsentrasi nya memang 

harus penuh jadi saya pernah 

vakum kurang lebih hampir 

satu semester, Lalu saya lihat 

itu kok tidak baik, karena salah 

satu sisi saya mengabdikan 

hidup dipelayanan ini tapi saya 

tidak bisa memberikan contoh 
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pada studi saya, jadi akhirnya 

saya memutuskan untuk cuti 

sebentar dalam hal pelayanan 

TSoL dan saya selesaikan 

skripsi saya sampai saya sidang 

dan akhirnya saya lulus. 

 

Bagaimana 

lingkungan/ teman –

teman Tim Pengabdi 

di TSoL 

Mereka mendukung ya 

terutama untuk penyelesaian 

studi mereka sangat tau, dan 

saya pun ada pendelegasiannya 

dalaam pelayanan, saya 

delegasikan kepada Tim 

Pengabdi yang lain 

 

Apakah kakak masuk 

langsung menjadi Tim 

pengabdi? 

Jadi pendamping dulu, setelah 

saya mengikuti 

disekolahnya,saya akhirnya 

memutuskan setelah wisuda, 

diajukan pertanyaan sih, mau 

melayani atau kerja sekuler di 

luar, saya akhirnya 

memutuskan untuk melayani di 

part time dulu karena masih 

kuliah dan akhirnya nda tahan 

juga akhirnya saya terjun di 

full time. 

 

Ketika ada hambatan 

pelayanan dari orang 

Keputusannya tentu saya 

berdoa dulu, ya waktu saya 

Keputusan yang 

diambil 
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tua, apa yang menjadi 

dasar kakak dalam 

mengambil keputusan 

untuk menjadi tim 

pengabdi ? 

berdoa dan pikiran saya 

terbuka dan mulai tenang, saya 

melihat dimana Tuhan itu taruh 

hidup saya. Waktu itu saya 

sempat kerja disebuah 

sekolahan, dan saya mengajar 

di situ. Pada awalnya saya 

putuskan tanpa saya berdoa 

dulu dan tanpa pertimbangaan 

apa-apa. Saya dengar juga dari 

orang tua saya”apa kamu ga 

mau bantu papamu” Terus saya 

akhirnya tanpa tanya Tuhan 

dan tanpa pertimbangan saya 

bilang “okelah, Saya kerja” 

akhirnya saya kerja, saya 

melamar, dan saya sempat 

bekerja” Selama saya 

menjalani pekerjaan saya, pada 

awalnya itu terasa biasa saja 

sih, ya seperti oraang 

umumnya, dan saya juga 

mengabdikan hidup pada anak-

anak yang saya ajar, tapi ketika 

semakin berjalannya waktu, 

hubungan saya pribadi dengan 

Tuhan secara pribadi dengan 

Tuhan mulai berkurang, saya 

berdasarkan hati, 

motivasi dari 

dalam diri, 

motivasi 

panggilan hidup 
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rasakan saya jauh dari Tuhan, 

kemudian saya ambil waktu 

saya renungkan sebentar apa 

sih yang terjadi dalam hidup 

saya. Lalu Tuhan ingatkan 

komitmen saya, waktu saya 

mengerjakan skripsi dan 

menjelang sidang saya sempat 

ditaruh pertanyaan dalam hati, 

setelah kamu selesai kuliah ini 

kamu mau kemana dan saya 

lantang menjawab dengan 

yakin “saya akan ke TSoL, saya 

akan abdikan hidup saya 

disana” dan suara hati itu 

berlanjut dengan berkata 

“Bener ya, kalau gitu tutu 

telinga kamu dari apapun” oke 

waktu itu saya hanya sekilas 

saja, saya akan tutup telinga 

saya dari apapun, tanpa saya 

duga, ya itu godaan itu datang 

melalui orang tua saya yang 

menanyakan “apa kamu tidak 

kasian pada papa kamu” ya itu 

saya kembali diingatkan oleh 

peristiwa itu, dan saya 

putuskan ohh iya memang 
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waktu itu saya ambil keputusan 

untuk mengambil keputusan 

mengabdi di TSoL, jadi ini 

semua pelajaran buat saya, 

semuaa keputusan yang telah 

saya ambil dulu yaang pertama 

kali itu adalah keputusan yang 

tepat, jadi saya tinggalkan 

pekerjaan saya di sekolah 

tersebut dan saya kembali 

mengabdikan diri saya 

melayani fulltime di TSoL 

 

Bagaimana pendapat 

Bu Priskilla tentang 

keputusan yang kakak 

ambil untuk bekerja d 

tempat lain waktu itu? 

Oh tidak sama sekali. Bu 

Priska itu orangnya, apapun 

keputusan yang diambil oleh 

saya, beliau sangat mendukung 

tapi ya itu Bu Apriska selalu 

meningatkan coba dibawa doa 

dulu apakah memang Tuhan 

yang mau atau kemanusiaan 

saya yang mau, Nah dari situ 

saya melihat, beliau tidak 

mengikat justru dari situ saya 

melihat sisi baiknya dari 

yayasan ini, dari pimpinannya 

sendiri tidak ada yang 

mengikat orang. Oh kamu 

Bu Priska selalu 

mendukung 

apapun 

keputusan yang 

di ambil para 

Tim Pengabdi 
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harus disini atau 

bagaimana,tapi diberi 

kebebasan untuk memilih 

Kakak anak keberapa 

dari berapa 

bersaudara? 

Saya anak kedua dari dua 

bersaudara, saudara saya juga 

kuliah lalu kerja di luar kota 

 

Apakah ortang tua 

kakak 

membandingkan 

kakak dengan saudara 

kakak? 

Oh ya pasti, itu dibandingkan, 

karena waktu pertama kali 

kakak saya mulai kerja, ya 

walaupun mungkin kuliahnya 

lebih lancar saya daripada 

kakak saya, tapi orang tua tetap 

membandingkan, karena mau 

tidak mau yang berpenghasilan 

itu lebih kelihatan walaupun 

penghasilannya itu tidak untuk 

orang tua sepenuhnya, tapi 

memang itu yang 

dipertanyakan “Kenapa kamu 

ga kerja seperti kakakmu” 

Ada 

pembandingan 

dengan saudara 

kandung  

Apakah kakak pernah 

bertengkar dengan 

orang tua kakak 

tentang pelayanan 

kakak? 

Ow pernah, waktu saya masti 

part time malah sering sekali, 

karena intensitas ktemu orang 

tua lebih sering daripada full 

time. Waktu saya fulltime 

memang tidak terlalu sering, 

tapi mungkin berhubungan 

lewat telepon atau mungkin 
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bertemu muka itu selalu 

dibahas dan perdebatan itu 

selalu terjadi memang 

Ketika kakak lulus 

kakak Apakah tetap 

melanjutkan 

pelayanan? 

Pernah mencoba bekerja 

ditempat lain, disalah satu 

sekolah swasta tapi tidak 

mendapat kenyamanan dalam 

hati 

Pernah mencoba 

bekerja d tempat 

lain tapi tidak 

merasa nyaman 

dalam hati 

Bagaimana pandangan 

orang tua sekarang 

setelah kakak sudah 

menjadi Tim 

Pengabdi? 

Sekitar 6 tahun saya sudah 

bergabung menjadi Tim 

pengabdi, tetapi orang tua 

masih sih sering mengingatkan, 

kalau kerja cari yang lebih 

bermanfaaf bagi kehidupan, 

mereka sebagai orang tua, 

mereka ingin yang terbaik buat 

hidup saya. Memang sampai 

saat ini kalau ada lowongan 

pekerjaan atau tawaran apa 

masih  sering disodorkan 

kepada saya, dan saya selalu 

menjawab tidak karena saya 

sudah memantapkan hati saya. 

Dari awal saya putuskan 

memang, saya sendiri ingin 

untuk mengabdikan diri 

ditempat ini tanpa ada hasutan 

dari pihak lain 
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Apa yang kakak 

kerjakan disini? 

Saya sebagai tim pentry atau 

bagian dapur, memasak. 

Awalnya tidak langsung 

pentry, awalnya saya mengajar 

mengisi dibidang edukasi, lalu 

saya sempat di admin, di 

kantor, lalu sempat lagi 

mengajar  

 

Apa motivasi terkuat 

kakak sehingga kakak 

tetap bertahan hampir 

4 tahun melayani 

menjadi tim pengabdi 

ditempat ini? 

Kalo motivasi tentunya Tuhan, 

saya lihat Tuhan bekerja secara 

luar biasa ditempat ini dan saya 

juga tetapkan hati saya,ketika 

Tuhan sudah memanggil saya 

ditempat ini,saya yakin Tuhan 

akan jamin semuanya, karena 

bukan proses yang gampang 

mengabdikan hampir 6 tahun 

ditempat ini. Banyak orang 

membandingkan dengan dunia, 

ketika saya belum sampai 

dititik seperti ini, belum apa-

apa, masih kuliah, masih 

dibiayai orang tua. Saya tau 

orang tua menuntut feedback, 

tapi saya percaya Tuhan tidak 

akan tinggal diam. Tuhan yang 

minta saya di tempat ini, saya 

yakin keluarga saya pun akan 

 

 

 

Motivasi terkuat 

adalah Tuhan, 

motivasi ini 

timbul dengan 

sendirinya dalam 

hati, motivasi 

panggilan hidup 
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dijamin, karena sempat juga 

keluarga saya mengalami 

beberapa hal yang saya tau 

hanya Tuhan yang bisa 

mengadakan perubahan. Itu 

saya bawa ke Tuhan dan 

hasilnya Tuhan menyatakan 

keajaibannya. 

Apakah kakak tidak 

terpikir lagi untuk 

bekerja ditempat yang 

lebih baik? 

Tidak berani lagi (tertawa 

lebar) 

 

 

 

 

Apa yang di ajarkan 

Bu Priskilla kepada 

kakak, yang paling 

kakak ingat? 

Banyak yang beliau ajarkan, 

seperti pengorbanan, disini 

bukan tempat untuk mengambil 

keuntungan, tapi disini tempat 

untuk berkorban bagi saudara-

saudara yang oleh dunia luar 

dibuang.berkorban, korban 

apapun, korban hidup, korban 

waktu 

 

Menurut kakak, 

bagaimana kehidupan 

Tim Pengabdi disini? 

Luar biasa, setiap tim pengabdi 

disini itu pasti habis-habisan 

untuk mengabdikan diri. 

Apapunyang kami kerjakan 

ditempat ini, semuanya dari 

hati, dan  semuanya sudah 

 

Tidak mudah 

menjadi Tim 

pengabdi, 

banyak yang 

harus 
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dikorbankan, apapun orang 

butuh semuanya akan kami 

kasih tapi kepada orang yang 

benar membutuhkan, tidak 

hanya sekedar kasih. 

dikorbankan.  

Kakak merupakan 

lulusan Sastra Inggris 

Unika, apakah yang 

kakak pelajari di 

bangku kuliah 

diterapkan dalam 

pelayanan kakak? 

Iya, ada sesi pelajaran Inggris. 

Para disciples belajar bahasa 

inggris. 

 

 

 

 

 

 

Jika 

dibandingkan,menurut 

kakak lebih berat 

hidup sebagai Tim 

Pengabdi atau sebagai 

orang awam? 

Sendiri-sendiri penilaiannya, 

bagi orang sekuler atau awam 

itu berat, kami hidup 

dilingkungan yang tidak 

semestinya, dalam arti orang 

yang memiliki kekurangan di 

fisik, psikis, mental, cara hidup 

mereka berbeda dengan orang 

sekuler pada umumnya. Kalau 

hidup dengan orang-orang 

seperti ini bertahun-tahun 

tinggal dua pilihannya kita mau 

ikut seperti mereka atau kita 

yang mau membawa mereka 

mengalami perubahan yang 
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bisa mereka bawa hidup di 

masyarakat pada umumnya. 

Trimakasih banyak 

atas smua jawaban 

yang kakak berikan, 

untuk yang terakhir 

apakah ada pesan yang 

mungkin bisa 

menginspirasi? 

Mantapkan hati, kita tentukan 

pilihan kita sendiri tanya 

kepada hati kita mana yang 

akan kita pilih. Walaupun itu 

berat tapi hati kita merasa 

nyaman, tetap lakukan apa 

yang kita anggap baik, bukan 

apa yang orang lain pandang 

baik 

 



124 
 

 
 

HASIL WAWANCARA BRESPONDEN 3 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Dulu awalnya 

bagaimana kakak bisa 

mengenal The School 

of Life 

Awal mulanya. Hmm... Bu 

Priska itu kan kebetulan 

bertemu  saya di kost,  Bu 

Priska tinggal di kos tempat 

saya ngekos, kan ktemu disitu, 

kami kenalan disitu dan kami 

berteman disitu. Bu Priska dan 

yang sekarang jadi suaminya, 

dulu mengadakan persekutuan 

doa, saya bergabung disitu dan 

sampai akhirnya suatu ketika Bu 

Priska harus keluar dari tempat 

saya ngekost itu karena jumlah 

yang beliau asuh mulai 

bertambah, nah sejak itu saya 

selalu cari tau dimana beliau 

berada. Saya sangat tau Beliau 

selalu cari Tuhan dalam 

hidupnya,dan saya ingin seperti 

itu, Saya mencari Tuhan lewat 

bergaul dengan beliau. Pada 

suatu ketika saya diberitau 

beliau bahwa ada beliau 

membuat suatu tempat bernama 

The School of Life, memang 

saya langsung di ajak menjadi 
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tim pengabdi namun saya tidak 

mau karena saya ingin menjadi 

murid dlu, belajar menjadi 

seorang murid 

Siapa Panutan kakak 

disini? 

Tentu Pimpinan kami, Bu Priska  

Menurut Kakak Bu 

Priskilla orang seperti 

apa? 

Pertama kan saya kenal beliau 

pendiam ya. Pendiam orang nya 

tenang gitu kan, ya kadang-

kadang bisa bercanda tapi lebih 

tampak tenangnya, tapi lama-

lama kenal beliau, beliau 

memang orang nya memang 

suka bercanda. Beliau juga 

memberikan contoh yang baik 

bagi kami, melalui sikap 

kerendahan hatinya, kami tim 

pengambi beloajar banyak dari 

beliau. 

 

Kapan pertama kali 

kakak mulai melayani 

di TSoL? 

Melayani? Kalau melayani 

secara part time sejak awal The 

School of Life d bentuk saya 

mencoba part time, tapi full time 

nya sejak tahun 2008 

 

Saya dengar kakak 

juga kuliah sambil 

pelayanan, Masalah 

apa yang kakak 

Saya waktu awal-awal The 

School of Life kan saya sudah 

tau konsekuensi dan harus 

belajar untuk membagi waktu. 
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hadapi saat 

mengerjakan kedua 

kegiatan tersebut, 

kuliah dan pelayanan? 

Bagaimana kakak 

membagi waktu? 

Memang ini agak sulit, tapi 

karerna saya sudah dipercaya 

untuk memegang desiple yang 

sedang konser (ngamuk/marah-

marah) dan setiap kali mereka 

marah saya harus punya 

tanggung jawab, tidak bisa 

meninggalkan mereka pada saat 

mereka konser, saya harus 

menenangkan mereka. Ada 

kalanya saya satu sisi fokus 

terhadap skripsi saya, penelitian 

saya harus kejar untuk 

bimbingan, mau tidak mau saya 

tidak mengabaikan tapi 

meletakkan dahulu tanggung 

jawab sebagai seorang 

mahasiswa untuk mendaping 

mereka yang konser. 

Kakak kuliah fakultas 

psikologi angkatan 

berapa?  

Saya mulai masuk angkatan 

1999 

 

Apakah kakak masih 

ingat siapa dosen 

pembimbing kakak? 

Dan dosen wali 

kakak? 

Dosen wali ya sangan berkesan, 

Pak Budi. Kalau dosen 

pembimbingnya ada 2 Pak Pisus 

dan Bu Asih. 

 

Siapa yang tidak Selama pelayanan orang tua  
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mendukung kakak 

melakukan 

pelayanan?  

saya tidak tau karena mereka 

ada di luar pulau, hanya saja 

ketika saya cerita, keinginan 

saya, setelah saya lulus saya 

akan pelayanan, awalnya orang 

tua saya menganggap hanya 

sambi lalu, tapi setelah lulus 

saya memulai pelayanan, orang 

tua juga berpikir bagaimana 

dengan masa depan saya, orang 

tua sudah tua. Mereka tidak 

secara teraang-terangan 

melarang, tapi secara halus sih, 

mereka memeberikan gambaran 

masa depan bahkan mereka 

menawarkan berbagai hal 

supaya saya itu 

mempertimbangkan keputusan 

saya untuk Full time. 

 

Apa motivasi pertama 

kali kakak yang 

mendasari kakak 

bergabung dengan 

The School of Life? 

Seperti yang sudah saya bilang 

dari awal, saya mau kenal 

Tuhan lebih lagi, panggilan 

hidup saya ada di tempat ini dan 

saya merasa nyaman berada 

ditempat ini.  

 

 

Safety and 

Security needs 
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Sewaktu kakak 

menjalani kuliah 

sambil pelayanan, 

bagaimana akomodasi 

kakak? Naik 

kendaraan atau 

diantar orang tua? 

 

 

Karena orang tua jauh, saya 

berangkat sendiri. Saya kalau 

mepet uangnya pernah jalan 

kaki memang, tapi suatu ketika 

pernah ktemu supir angkot yang 

baik hati, saya d antar secara 

gratis. Tapi pernah juga pas lagi 

berkelimpahan ya naik taxi. 

Lebih seringnya sih naik angkat. 

 

Apa yang dikatakan 

orang tua kakak saat 

skripsi kakak tidak 

selesai-selesai akibat 

pelayanan kakak di 

TSoL 

Orang tua sering menegur 

karena sudah hampir 10 tahun 

saya mengerjakan skripsi saya, 

namun karena beberapa kendala 

seperti.... 

 

Bagaimana 

lingkungan/ teman –

teman Tim Pengabdi 

di TSoL 

Mereka dari berbagai macam 

latar belakang, jadi saya 

menemukan pribadi yang unik-

unik. Adfa yang tipenya begini 

ada yang tipenya begitu,ada 

yang halus ada yang blak-blak 

an. Disini selain saya belajar 

mendampingi murid, saya juga 

belajar cara berbicara, 

berkomunikasi dengan tim 

pengabdi lain jg, supaya kami 

tetap satu kesatuan. Pada 
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umumnya mereka baik, cocok 

lah kami satu sama lain 

Ketika ada hambatan 

pelayanan dari orang 

tua, seperti 

mengiming-imingi 

pekerjaan lebih 

bagaimana tanggapan 

kakak? 

Pernah sih diawal saya bisa 

memberikan alasan-alasan, tapi 

itu ya tetap saya mikir, ya bener 

juga sih, mau sampai kapan saya 

ga punya pandangan nanti masa 

depan saya seperti apa. Tapi 

kembali lagi, satu hal yang saya 

tau, saya ingin cari Tuhan, dan 

saya yakin TSoL adalah tempat 

yang membuat saya dapat 

berkembang dan mengabdikan 

diri dan kitu merupakan 

panggilan saya. Saya bawa doa, 

saya berdoa pada pencipta saya 

yang memanggil saya, ya itu, 

disitu saya dapat pengertian, 

saya tidak tahu bagaimana 

caranya, tapi yakin Tuhan akan 

memenuhi semuanya. Jawaban 

itu terbukti saat ini, saya melihat 

bahwa memang pernyataan yang 

saya dapt dari Tuhan karena 

saya mengalami Bu Priska 

diberkati Tuhan dqan saya pun 

ikut mangalami. 

 

Affiliation and 

acceptance 

needs 
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Bagaimana pendapat 

Bu Priskilla tentang 

keputusan yang kakak 

ambil? 

Bu Priska tipe orang yang, 

beliau akan mendukung apapun 

keputusan yang kami ambil, 

beliau tidak mau mengikat 

kami. 

 

Kakak anak keberapa 

dari berapa 

bersaudara? 

Anak ke empat dari empat 

bersaudara. 

 

Ketika kakak lulus 

kakak tetap 

melanjutkan 

pelayanan kakak, 

apakah orang tua 

melarang? 

Orang tua tidak melarang secara 

langsung, tetapi mereka secara 

tidak langsung memberikan 

iming-iming pekerjaan 

 

Bagaimana 

pandangan orang tua 

sekarang setelah 

kakak sudah menjadi 

Tim Pengabdi? 

Kalau dari bapak tidak,bapak 

sudah bisa nrima, dari kakak 

pertama saya juga tidak ada 

masalah, karena kakak pertama 

saya menilai bahwa saya sudah 

banyak perkembangan, saya jadi 

orang yang lebih berani, lebih 

percaya diri, lebih 

mengembangkan diri saya. 

Kadang kalau mereka datang, 

saya sengaja memperkenalakan 

pada lingkungan TSoL termasuk 

pada disciples. Kalau dari pihak 

ibu dan kaka nomor 2 
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sebenarnya mereka sudah bisa 

nerima tapi disisi lain mereka 

masi mikir kedepannya saya 

bagaimana, kalau ibu saya 

berpikir dari sisi keuangan 

bapak saya juga, apalagi saya 

anak terakhir, kakak nomer 2 

berpikir orang tua juga sudah 

tua. 3 orang kakak saya sudah 

menikah semua, saya anak 

terakhir yang harapannya bisa 

mendampingi orang tua. Sampai 

titik terakhir kemarin saya 

ketemu dengan orang, orang 

tersebut tau TSoL dari televisi, 

dan dia tau saya pelayanan 

disitu, dan dia juga kenal 

keluarga saya, dia bilang dari 

sisi matanya dia, dia heran 

dengan orang seperti saya, 

dengan keluarga seperti saya 

sebenarnya mampu kok mau 

pelayanan seperti itu mau, disitu 

membuat ibu saya terbuka, 

sehingga beliau merelakan 

spenuhnya saya melayani di 

TSoL. 

Kalau saya tidak salah Iya bapak saya pernah menjabat  
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dengar kakak anak 

pejabat kalimantan 

ya? 

sebagai Gubernur, itu anugrah 

juga sih, kebetulan gubernur asli 

kan di penjara. Sebenernya 

kesalah di administrasi jadi 

anugrah Tuhan  Bapak saya 

menjabat. 

Apa motivasi terkuat 

kakak sehingga kakak 

tetap bertahan 

melayani menjadi tim 

pengabdi ditempat 

ini? 

Motivasi terkuat adalah ingin 

mengenal Tuhan lebih lagi  

 

 

 

 

Apakah kakak tidak 

terpikir untuk bekerja 

ditempat yang lebih 

baik? 

Tidak pernah terpikir sama 

sekali, mungkin sesekali pernah 

hanya memikirkan saja, tapi 

saya tetap pada pendirian saya,. 

 

 

Apa yang di ajarkan 

Bu Priskilla kepada 

kakak, yang paling 

kakak ingat? 

Kerendahan hati, hati hamba, 

dan mengenai mengasihi. Kasih 

kepada Tuhan dan sesama 

 

 

 

Menurut kakak, 

bagaimana kehidupan 

Tim Pengabdi disini?  

Banyak dinamika, kita disini 

sudah seperti keluarga, tidak ada 

yang disembunyikan antara satu 

dan yang lainya. 

 

Kakak merupakan 

lulusan psikologi, 

Kelebihan ilmu psikologi, basic 

nya kan kita mempelajari 
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apakah yang ilmu 

psikologi yang pernah 

kakak dapat, 

diterapkan dalam 

pelayanan kakak? 

perilaku manusia ya, yah 

disitulah manfaatnya, saya bisa 

belajar untuk mempelajari 

mereka, mengapa tiba-tiba 

mereka marah, mengapa tiba-

tiba mereka nangis, banyak hal. 

Ilmu psikologi tetap masuk 

karena itu bisa jadi dasar saya 

pendekatan sama mereka, saya 

tidak sekedar mneriaki mereka, 

mendisiplin mereka, tapi bisa 

ngobrol dari hati ke hati 

bersama mereka. 

Jika 

dibandingkan,menurut 

kakak lebih berat 

hidup sebagai Tim 

Pengabdi atau 

sebelum menjadi Tim 

Pengabdi 

 Kalau lebih enak ya sewaktu 

saya sebelum jadi tim pengabdi, 

saya lebih bebas, karena kalu 

kita tidak jadi tim pengabdi kita 

bisa mengatur diri kita sesuka 

kita sendiri, kalau jadi tim 

pengabdi kita harus belajar 

ngikutin otoritas. Memang ga 

mudah. 

 

Trimakasih banyak 

atas smua jawaban 

yang kakak berikan, 

untuk yang terakhir 

apakah ada pesan 

yang mungkin bisa 

Kenalilah Tuhan mu terlebih 

dahulu, maka kamu akan 

mendapatkan sesuatu yang luar 

biasa 
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menginspirasi? 
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HASIL WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER 

Pertanyaan Jawab Keterangan 

Menurut Bu priska 

The School of Life 

itu apa? 

The School of Life adalah tempat 

pembelajaran hidup, tidak hanya 

mereka yang tinggal disini belajar 

tentang arti kehidupan, tetapi saya 

juga, jadi semua kami yang ada 

disini, kami semua belajar The Real 

Life seperti apa 

 

Apa yang  Bu 

Priska ajarkan 

kepada para Tim 

Pengabdi(yang 

paling ditekankan 

kepada mereka)? 

Yang saya tekan apa ya.. yang jelas 

yang saya tekankan adalah hidup 

yang selalu bergantung pada Tuhan, 

yang selalu mengandalkan Tuhan 

dan hidup yang memiliki karakter 

yang baik. Yang paling penting 

adalah jangan pernah sekali-sekali 

untuk dikasihani. Apapun yang 

terjadi dalam hidup kita itu, butuh 

bantuan atau sedang menghadapi 

suatu persoalan lebih baik kita 

bergantung kapada Tuhan, bukan 

kepada manusia 

 

Sebagian Tim 

Pengabdi 

mengalami 

pergumulan seperti 

hambatan dari 

orang tua, 

Cara mensuport, caranya adalah 

saya menguatkan mereka, saya 

mengatakan bahwa, Tuhan selalu 

buka jalan artinya Tuhan akan selalu 

menolong. Suatu saat orang tua 

yang tadinya menghambat akan 
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Bagaimana cara bu 

Priska menyuport 

para Tim 

Pengabdi? 

menyadari bahwa apa yang 

dikerjakan  anak-anak mereka 

adalah baik. Kebanyakan orang tua 

dari tim pengabdi akhirnya welcome 

bahkan ada sebagian mera yang 

sering membantu.  

 

Menurut Bu Priska 

apa arti 

pengabdian? 

Pengabdian adalah semuanya ya, 

mencangkup keseluruhan, artinya 

mengabdika itu lebih dari sekedar 

pelayanan, lebih dari sekedar 

membantu, tapi bener-bener totalo 

menyerahkan hidup untuk sebuah 

pekerjaan atau sebuah misi 

 

Bagaimana cara 

Bu Priska 

menghadapi para 

orang tua Tim 

Pengabdi yang 

tidak menyetujui 

anaknya 

melakukan 

pelayanan 

ditempat ibu? 

Menghadapi dengan senyuman. 

Saya selalu menegaskan pada 

semuanya, bahwa “kita tidak perlu 

takut jika kita tidak salah” tapi 

bukan berarti kurang ajar kepada 

orang tua, tapi memberikan 

penjelasan secara baik, dengan sikap 

yang rendah hati, sabar. 

 

Apakah ada 

Masalah terberat 

yang bu priska 

hadapi dalam 

Masalah terberat ga ada lah ya, 

semua pasti dapat teratasi. Masalah 

terberat saya anggap sebagai sebuat 

tantangan untuk membuat lebih 
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mengatur para tim 

pengabdi? 

maju lagi. 

Apa arti tim 

pengabdi bagi Bu 

Priska? 

Mereka tu tim pengabdi artinya buat 

saya,mereka seperti keluarga saya 

sendiri. Ketika mereka susah saya 

juga susah, ketika mereka sedih 

saya juga sedih, mereka senang saya 

juga lebih senang lagi, jadi sulit 

menggambarkan, mungkin lebih 

dari keluarga jadi saya 

menggambarkan mereka sudah jadi 

bagian dari hidup saya 

 

Bagaimana Bu 

Priska 

memperlakukan 

Tim Pengabdi? 

Mungkin dalam 

hal kesehatan? 

Buat tim pengabdi saya usahakan 

semaksimal mungkin lah untuk 

memperhatikan kesejahteraan 

mereka, mendukung mereka 

semampu yang saya bisa, kalu 

mereka ingin mencapai cita-cita, ada 

yang mau jadi apa, yang jelas saya 

sebagai keluarga sekaligus sahabat 

mereka. Meskipun saya sebagai 

leader mereka, tapi saya ingin bisa 

jadi salah satu yang mendukung 

mereka sampai pada cita-cita 

mereka. 

 

 


