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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut : 

Motivasi pelayanan anggota majelis di gereja GBT Jemaat Kota Kudus 

berdasarkan Teori Motivasi Mc Clelland menunjukan kategori sedang. Artinya 

motivasi anggota majelis belum maksimal karena dari 3 kebutuhan motivasi 

termasuk sedang. Motivasi pelayanan anggota majelis gereja GBT Jemaat Kota 

Kudus tertinggi pada kebutuhan prestasi jika di lihat dari analisa hasil kuesioner 

terbuka dan hasil wawancara. Para anggota majelis cenderung termotivasi untuk 

memiliki kesempatan atau mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti leadership, 

evangelism(penginjilan) sebagai anggota majelis. Karena dapat mendukung 

motivasi prestasi majelis dan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat 

mendukung fungsi majelis sebagai fasilitator di gereja . 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut : 
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1. Berdasarkan penelitian pada motivasi prestasi anggota majelis untuk 

mendapatkan pelatihan dan pendidikan dibidang multimedia perlu 

ditingkatkan lagi karena masih dalam kategori sedang artinya belum 

maksimal karena belum semua majelis yang mengikuti pelatihan 

multimedia disarankan dengan pelatihan/pendidikan multimedia sebagai 

baham pengingat dan informasi-informasi yang akan di berikan kepada 

jemaat dan sebagai komunikasi media sosial untuk membuat vidio, 

gambar, dan media yang menarik. Maka akan menambah wawasan majelis 

dan dapat membantu jemaat contohnya, multimedia dapat di gunakan 

sarana ibadah pada hari minggu yang dapat mempermudah memberikan 

informasi kepada jemaat gereja. 

2. Pada penelitian motivasi prestasi kesempatan untuk menjadi perwakilan 

badan kerjasama gereja masih dalam kategori sedang artinya belum 

maksimal karena belum semua majelis mendapat kesempatan menjadi 

perwakilan kerjasama gereja di sarankan dengan menjadi perwakilan 

badan kerjasama gereja akan menambah pengalaman sebagai anggota 

majelis dan majelis akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan relasi. 

3.  Pada motivasi afiliasi menjadi majelis untuk mendapatkan relasi masih 

dalam kategori sedang. Pada motivasi ini perlu ditingkatkan karena dengan 

majelis mendapatkan banyak relasi, maka pengalaman berorganisasi 

anggota majelis akan bertambah. Dengan menambah relasi majelis dapat 

memberikan wawasan keagaman lebih luas kepada sesamanya agar tidak 

berpikiran sempit mengenai agama dan toleransi. 
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4. Motivasi afiliasi untuk majelis memiliki kesempatan relasi dengan majelis 

gereja lain dan bertemu dengan komunitas gereja lain yang berbeda pun 

perlu ditingkatakan, karena dengan bertemu majelis gereja lain dapat 

menambah pengetahuan/pengalaman sebagai angggota majelis. 

5. Pada motivasi kekuasaan sebagai anggota majelis perlu di hormati masih 

rendah, hal tersebut jika dilihat dari sisi majelis tetapi responden tetap 

perlu menimbulkan kesan mereka layak dihormati dan itu dapat di pakai 

untuk pengaruh jemaat dekat dengan Tuhan, karena bisa menjadi teladan.  

6.  Pada motivasi menjadi majelis mempunyai pengaruh besar masih dalam 

kategori sedang artinya belum maksimal belum banyak majelis yang ingin 

mempunyai pengaruh lebih besar disarankan agar dengan pengaruh yang 

lebih besar majelis bisa mempengaruhi jemaat contohnya agar jemaat 

dapat mengikuti perilaku majelis yang positif seperti menjadi teladan buat 

sesamanya. 

7. Bagi akedemisi agar teori motivasi pelayanan gereja dapat di lanjutkan 

atau dapat di teliti lebih dalam lagi. Agar penelitian selajutnya tidak besifat 

subyektif dari persepsi majelis saja, melaikan bisa melalui persepsi jemaat 

atau dari persepsi pendeta juga. 

 

 

 

 

 




