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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Gambaran Umum Gereja GBT Jemaat Kota Kudus 

 

Gereja GBT Jemaat Kota Kudus yang beralamat di jl.A.Yani komplek 

Ruko Panjunan B-9 Kudus yang berdiri sejak tahun 1989. Adalah gereja dari 

seorang gembala sidang yang diutus oleh hambanya dari pendiri sinode gereja 

GBT untuk melayani di kota kudus. Hingga saat ini gereja ini masih berdiri kokoh 

dengan dipenuhi kurang lebih 200 jemaat setiap hari minggunya dan masih aktif 

dalam kegiatan-kegiatan gereja lainya. 

4.1.1 Struktur Organisasi 

 

 Struktur organisasi gereja GBT Jemaat Kota Kudus dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Sumber : Struktur Organisasi Majelis GBT 2014-2017 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

 

 Gambaran umum responden digunakan untuk mengetahui identitas 

responden secara umum. Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui faktor-

faktor motivasi para anggota majelis sebagai fasilitator gereja. Hasil penelitian 

diperoleh dari gambaran responden sebagai berikut: 

4.2.1 Jenis Kelamin dan Usia Responden 

 

 Jenis kelamin dan Usia Responden dalam hal ini adalah anggota majelis 

gereja GBT Jemaat Kota kudus dan lama kerja (menjadi anggota majelis) dapat 

dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin dan Usia Responden 

  Usia 

Total 

  17 th sd  

23 th 

24th sd 

30th 

31th sd  

37th 

38th  sd 

44 th 

45th sd 

52th 

Jenis 

kelamin 

Laki-   

laki 
1 2 4 1 3 11 

wanita 4 1 5 4 0 14 

Total 5 3 9 5 3 25 

20% 12% 36% 20% 12% 100.0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa jenis kelamin dan usia 

responden yang paling besar adalah wanita sebayak 14 orang dengan paling 

banyak usia antara 31-37 tahun sebanyak 5 orang sedangkan paling sedikit antara 

usia 24-30 tahun yaitu hanya 1 orang dan ditengah-tengah itu antara usia 17-23 
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tahun dan 38-44 tahun sebanyak 4 orang.  Dan kemudian laki-laki sebanyak 11 

orang dengan usia paling banyak antara umur 31-37 tahun sebanyak  4 orang 

sedangkan usia 17-23 tahun dan 38-44 tahun sebanyak masing-masing 1 orang 

sedangkan laki-laki usia 24-30 sebanyak 4 orang dan yang terakhir usia 45-52 

tahun sebanyak 3 orang. Hasil ini memperlihatkan atau mengindikasikan bahwa 

anggota majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus yang wanita lebih banyak 

daripada laki-laki, hal ini dikarenakan anggota majelis wanita masih pelajar dan 

ibu rumah tangga yang sudah dalam status menikah yang tidak terikat pekerjaan, 

dibandingkan anggota majelis laki-laki yang terikat oleh pekerjaan. 

4.2.2 Jabatan dan Lama Menjadi Anggota Majelis 

 

 Jabatan dan lama menjadi anggota majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus 

dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Jabatan dan Lama Menjadi Anggota Majelis  

  Lamakerja 

Total  Jabatan 1th sd 4,5th 4,6th sd 8th 

 Bendahara Komisi Pria 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Wakil Ketua Komisi Pria 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Ketua komisi Youth 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Bendahara Gereja 0 1 1 

.0% 16.7% 4.0% 

Sekretaris PI 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 
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Ketua Komisi Diakonia 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Sekretaris Komisi 

Wanita & Bendahara 

Sekolah Minggu 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Ketua Komisi Anak 

Sekolah Minggu 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Bendahara Komisi 

Diakonia 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Ketua Komisi Pria 0 1 1 

.0% 16.7% 4.0% 

Wakil & Sekretaris 

Youth 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Bendahara Komisi 

Wanita 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Bendahara Kas Program 0 1 1 

.0% 16.7% 4.0% 

Bendahara Komisi PI 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Ketua Komisi PI 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Ketua Komisi Wanita 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Wakil & Sekretaris 

Sekolah Minggu 

0 1 1 

.0% 16.7% 4.0% 

Wakil & Sekretaris 

Diakonia 

1 0 1 

5.3% .0% 
4.0% 

 

Ketua Komisi Ibadah 

 

 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Bendahara Komisi 

Youth 

1 0 1 

   

5.3% .0% 4.0% 

Pengatur Jadwal Ibadah 0 1 1 

.0% 16.7% 4.0% 
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Sekretaris Gereja 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Wakil Pembina Komisi 

Pemuda 

1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

Ketua Pembina Dewasa 

Muda & Youth 

0 1 1 

.0% 16.7% 4.0% 

Ketua Komisi Doa 1 0 1 

5.3% .0% 4.0% 

 19 6 25 

100.0% 100.0% 100.0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

4.3 Identifikasi Motivasi Responden 

 

 Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan 

kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Berdasarkan 

penelitian terhadap 25 orang responden, Hasil dari identifikasi motivasi pelayanan 

anggota majelis di Gereja GBT Jemaat Kota Kudus dapat dilihat pada tabel 4.3 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.3 

Motivasi Pelayanan Anggota Majelis Gereja GBT Jemaat Kota Kudus 

No Peryataan 
Jawaban Rata-

rata 
Kategori 

SS S N TS STS 

Motivasi untuk kebutuhan prestasi   

1. Saya termotivasi menjadi 

seorang majelis karena 

memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan 

pendidikan teologi 

6 

(30) 

12 

(48) 

6 

(18) 

1 

(2) 
0 3,92 Tinggi 

2. Saya termotivasi menjadi 

seorang majelis karena 

memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan 

pendidikan leadership 

7 

(35) 

17 

(68) 

1 

(3) 
0 0 4,24 Tinggi 

3. Saya termotivasi menjadi 

seorang majelis karena 

memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan 

pendidikan 

penginjilan/evangelism 

8 

(40) 

15 

(60) 

2 

(6) 
0 0 4,24 Tinggi 

4. Saya termotivasi menjadi 

seorang majelis karena 

memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan 

pelatihan dan pendidikan 

dibidang multimedia 

1 

(5) 

9 

(36) 

10 

(30) 

5 

(10) 
0 3,24 Sedang 

5. Saya termotivasi menjadi 

seorang majelis karena 

memiliki kesempatan 

untuk menjadi perwakilan 

badan kerjasama gereja 

2 

(10) 

12 

(24) 

8 

(24) 

3 

(6) 
0 2,56 Sedang 

 Rata-rata kebutuhan Prestasi 3,64 Sedang 

Kebutuhan Afiliasi 
SS S N TS STS 

Rata-

rata 
Kategori 

1. Saya menjadi majelis 

karena untuk mendapatkan 

relasi 

2 

(10) 

9 

(36) 

5 

(15) 

7 

(14) 
2 3,08 Sedang 

2. Saya sebagai majelis 

memiliki kesempatan relasi 

dengan majelis gereja lain 

2 

(10) 

12 

(24) 

6 

(18) 

5 

(10) 
0 2,48 Sedang 

3. Saya dapat bertemu dengan 

komunitas gereja lain yang 

berbeda 

2 

(10) 

15 

(60) 

5 

(15) 

3 

(6) 
0 3,64 Sedang 

4. Saya termotivasi karena 11 13 1 0 0 4,4 Tinggi 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2017  

  

 Berdasarkan tabel di atas tingkat motivasi anggota majelis gereja GBT 

Jemaat Kota Kudus memiliki skor 3,43 termasuk kategori sedang, artinya 

motivasi responden belum maksimal karena dari 3 kebutuhan motivasi termasuk 

sedang, dengan skor 3,64 motivasi tersebut adalah “kebutuhan prestasi”, (skor 

3,1) yaitu motivasi “kebutuhan afiliasi”, dan motivasi “kebutuhan kekuasaan” 

(skor 3,54). 

untuk membangun 

hubungan baik dengan 

jemaat gereja 

(55) (52) (3) 

5. Dengan menjadi majelis 

saya mendapatkan banyak 

perhatian 

0 
3 

(12) 

1 

(3) 

6 

(12) 

9 

(9) 
1,44 Rendah 

 Rata-rata kebutuhan Afiliasi 3,1 Sedang 

Kebutuhan Kekuasaan 
SS S N TS STS 

Rata-

rata 
Kategori 

1. Sebagai majelis saya ingin 

dihormati  
0 0 

6 

(18) 

9 

(18) 

10 

(10) 
1,84 Rendah 

2. Saya menjadi seorang 

majelis mempunyai 

pengaruh lebih besar 

0 
9 

(36) 

6 

(18) 

5 

(10) 

5 

(5) 
2,76 Sedang 

3. Saya ingin mempengaruhi 

jemaat supaya lebih dekat 

dengan Tuhan 

11 

(55) 

14 

(56) 
0 0 0 4,44 Tinggi 

4. Saya ingin mempengaruhi 

jemaat agar dapat menjadi 

berkat buat orang lain  

12 

(60) 

13 

(52) 
0 0 0 4,48 Tinggi 

5. Saya termotivasi dengan 

posisi saya digereja agar 

dapat menjadi contoh yang 

baik 

8 

(40) 

14 

(56) 

3 

(9) 
0 0 4,2 Tinggi 

 Rata-rata kebutuhan kekuasaan 3,54 Sedang 

 Total Rata-rata Motivasi Anggota Majelis 3.43 Sedang 
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 Kebutuhan akan prestasi termasuk kategori tinggi, jika dilihat dari analisa 

kuesioner terbuka dan hasil wawancaran dan rata-rata pada kebutuhan prestasi 

maka skor tinggi, hal itu dapat ditunjukan pada pernyataan “Saya termotivasi 

menjadi seorang majelis karena memiliki kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan leadership” (skor 4,24) dan “Saya termotivasi menjadi seorang majelis 

karena memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

penginjilan/evagelism” (skor 4,24). Hasil tersebut di dukung dengan hasil 

kuesioner terbuka (lampiran 3 halaman o), ada 10 orang yang merasakan 

mendapat pelatihan evagelism/pengijilan dan hasil wawancara (lampiran 4 

halaman aa) kepada 5 responden dengan 4 peryataan ingin mendapatkan pelatihan 

evangelism dan menambah pengalaman yang lebih lagi. Hasil ini menunjukan 

bahwa motivasi anggota majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus lebih kepada 

pendidikan evangelism/penginjilan, dengan pendidikan evangelism/pengijilan 

berguna agar anggota majelis dapat mempunyai wawasan bagaimana dapat 

membawa jemaat agar lebih dekat dengan Tuhan. Tidak hanya itu saja kebutuhan 

prestasi tinggi di dukung juga dengan kuisioner terbuka dan hasil wawancara 

terkait pernyataan manfaat dan perbedaan sebelum dan sesudah menjadi anggota 

majelis, majelis merasakan kepuasan melayani jemaat gereja, belajar bertanggung 

jawab, percaya diri, dan memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik saat 

menjadi anggota majelis yang artinya kebutuhan prestasi anggota majelis sudah 

terpenuhi. 

 Kebutuhan afiliasi termasuk kategori sedang, artinya motivasi pada 

kebutuhan afiliasi belum maksimal karena dari 5 pernyataan, 3 diantaranya 
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termasuk sedang dan 1 termasuk rendah. Pada kebutuhan afiliasi  nilai skor tinggi 

ditunjukkan pernyataan “Saya termotivasi karena untuk membangun hubungan 

baik dengan jemaat gereja” (skor4,4). Hasil tersebut di dukung dengan keusioner 

terbuka ada 3 orang (lampiran 3 halaman o) dan hasil wawancara kepada 5 

responden (lampiran 4 halaman aa) ada 5 pernyataan bahwa menjadi anggota 

majelis adanya untuk membangun hubungan baik dan menambah relasi dengan 

jemaat. Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa motivasi kebutuhan 

afiliasi anggota majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus cenderung pada motivasi 

untuk membangun hubungan baik dengan jemaat gereja dan untuk menambah 

relasi dan tidak untuk mendapatkan perhatian, terlihat pada ketegori terendah 

(skor 1,44) untuk pernyataan “Dengan menjadi majelis saya mendapatkan banyak 

perhatian”. Pada hasil kuesioner terbuka dan hasil wawancara juga mendukung 

adanya perubahan anggota majelis sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis, 

relasi anggota majelis dengan keluarga menjadi lebih dekat setalah menjadi 

anggota majelis  dan hidup pribadi dan keluarga diberkati dan semakin dekat 

dengan Tuhan.  

 Kebutuhan kekuasaan termasuk kategori sedang yang artinya motivasi 

pada kebutuhan kekuasaan belum maksimal, karena dari 5 pernyataan ada 1 

termasuk sedang dan ada 1 yang termasuk rendah. Pada kebutuhan kekuasaan 

nilai skor tinggi ditunjukan pada peryataan “Saya ingin mempengaruhi jemaat 

supaya lebih dekat dengan Tuhan” (skor 4,44), pernyataan “Saya ingin 

mempengaruhi jemaat agar dapat menjadi berkat buat orang lain” (skor 4,48), dan 

pada pernyataan “Saya termotivasi dengan posisi saya digereja agar dapat menjadi 
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contoh yang baik” (skor 4,2) Hasil tersebut di dukung hasil wawancara ada 9 

pernyataan  (lampiran 4 halaman aa) adanya majelis ingin memberikan pengaruh 

kepada jemaat. Pada motivasi kekuasaan kategori terendah (skor 1,84) untuk 

peryataan “Sebagai majelis saya ingin dihormati”. Hasil ini menjelaskan bahwa 

anggota majelis gereja GBT Jemaat Kota Kudus cenderung untuk ingin 

mempengaruhi jemaat dan menjadi berkat dan bukan untuk dihormati.  

 Berdasarkan penjelasan pada 3 motivasi tersebut maka motivasi utama 

majelis adalah pada kebutuhan prestasi yaitu untuk mendapatkan pelatihan 

evangelism/enginjilan, serta pada motivasi afiliasi angggota majelis lebih 

cenderung untuk membangun hubungan baik kepada jemaat gereja dan 

mendapatkan relasi, dan pada motivasi kekuasaan anggota majelis cenderung 

untuk ingin mempengaruhi jemaat dan menjadi berkat. Atau dapat di katakan 

bahwa menjadi anggota majelis melalui hasil motivasi diatas diantaranya motivasi 

mendapatkan pelatihan-pelatihan, membangun hubungan baik dan manambah 

relasi dan untuk mempengaruhi jemaat, jika dikaitkan sebagai anggota majelis 

yang tugasnya adalah menjadi fasilitator untuk jemaat harapanya agar majelis 

dapat mengunakan pelatihan-pelatihan tersebut untuk bisa mempengaruhi dan 

sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, supaya hasil yang mereka dapatkan dari 

pelatihan-pelatihan tersebut dapat menjadi berkat untuk jemaat, sebagai contoh 

anggota majelis di setiap komisi dapat mempraktekan atau dapat memberikan 

hasil dari pelatihan evangelism/penginjilan kepada jemaat agar jemaat dapat 

memberitakan injil kepada sesamanya. Terkait pernyataan hasil kuesioner terbuka 

perubahan anggota majelis sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis, 
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maajelis juga belajar untuk rendah hati sesudah menjadi anggota majelis dan juga 

belajar kepemimpinan, kreativitas, dan empati tentunya pada kebutuhan 

kekuasaan banyak pelajaran yang didapat tekait hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




