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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam setiap perusahaan memiliki karyawan yang mempunyai pendorong 

untuk bekerja dengan giat. Motivasi adalah salah satu pendorong para karyawan 

bekerja dengan giat, sepenuh hati atau tidak. Motivasi adalah dorongan yang 

dimiliki seseorang agar dapat melakukan kegiatan tertentu, oleh karena itu 

motivasi dapat diartikan sebagai pendukung tingkah perilaku seseorang. Menurut 

Robbins (2002:55) motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan 

menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu 

kebutuhan yang tidak terpenuhi menciptakan ketegangan, sehingga merangsang 

dorongan dalam diri individu. Dorongan-dorongan ini menghasilkan  suatu  

pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertntentu yang, jika tercapai , akan 

memuaskan kebutuhan dan menyebabkan penurunan ketegangan. Teori 

McClelland menurut Fatchurrochman (2011:5) menyebutkan adanya need for 

achievement disingkat n-Ach dan motif berprestasi pada diri individu. Motif 

berprestasi adalah keinginan untuk berbuat sebaik mungkin tanpa banyak 

dipengaruhi oleh kebanggaan dan pengaruh sosial, melainkan demi kepuasan 

pribadinya. Menurut Fatchurrochman (2011:5) menerangkan bahwa manusia akan 
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terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan jika mereka memahami nilai dan 

kepentingan yang akan diperoleh.  

 Jika berbicara tentang motivasi di gereja mungkin tentunya berbeda dengan 

dunia kerja, yang mana apabila karyawan termotivasi pasti ada tujuan yang ingin di 

capai, entah itu promosi, atau kenaikan jabatan. Di gereja motivasi atau alasan yang 

mendorong untuk melayani di suatu gereja setiap masing-masing individu berbeda. 

Berdasarkan wawancara kepada 3 majelis gereja mereka mengatakan motivasi ingin 

melayani salah satunya adalah, ada yang karena ingin dipandang, ingin mencari relasi, 

ingin mempunyai level yang sama seperti pendeta, dan ada juga yang karena murni ingin 

menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan  motivasi dalam pengertian yang 

berkembang di masyarakat yang seringkali disamakan dengan 'semangat', dalam 

pelayanan seorang majelis gereja, motivasi dalam pelayananya di gereja berbeda sekali 

dengan semangat atau menetapkan tujuan. Karena mengingat manajemen digereja 

berbeda dengan dunia sekuler, Dalam setiap karakter individu majelis gereja yang 

melayani dimana mereka melayani, selalu ada hal pendorong yang membuat mengapa 

majelis tersebut ingin melayani. Tidak seperti dunia kerja yang terdorong karena gaji 

yang diberikan tinggi, karena dari beberapa gereja, pelayanan seseorang agar ia mau 

melayani tidak didasarkan pada gaji atau upah, melainkan harus adanya keihklasan hati 

atau kerinduan melayani digereja tempat dimana majelis melayani. Dari setiap 

pembahasan dan pengertian diatas hal inilah yang juga terjadi di sebuah Gereja atau 

bisa disebut sebagai “Manajemen Gereja”. 

Di dalam Gereja tentunya ada seorang pemimpin yang disebut pendeta/pastor 

atau atasan yang mempunyai peranan tertinggi digereja tersebut. Dan tentunya setiap 
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pemimpin di gereja tersebut mempunyai salah satu tanggung jawab memotivasi 

majelisnya untuk melayani dimana majelis tersebut melayani. Dalam hal inilah yang 

akan menjadi menjadi pembahasan utama dari latar belakang yang akan penulis bahas 

dimana ingin mengetahui atau mengidentifikasi tingkat motivasi seorang manjelis dan 

untuk meneliti menegenai identifikasi motivasi apa saja yang akan mempengaruhi setiap 

“karyawanya” atau yang disebut “pelayannya” dalam pelayanannya di gereja. Dengan 

judul “Identifikasi Motivasi Pelayanan Anggota Majelis Di Gereja GBT Jemaat Kota 

Kudus”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya akan merumuskan beberapa masalah yang 

akan dipertanyakan : 

Bagaimana tingkat motivasi pelayanan anggota majelis yang melayani di gereja? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengeidentifikasi tingkat motivasi pada pelayanan majelis di gereja dari sisi 

psikologi msdm 

2. Manfaat Penelitian 
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a. Bagi Penulis agar kedepannya teori ini dapat digunakan untuk mengetahui tinggi 

rendahnya tingkat motivasi seseorang majelis yang melayani di gerejanya 

b. Manfaat bagi gereja GBT Jemaat Kota Kudus adalah untuk mengetahui tingkat 

motivasi pelayanan seorang majelis di gerejanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




