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LAMPIRAN 1 

DATA HASIL KUESIONER 
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No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 5 5 4 

2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 1 1 1 5 5 5 

3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 2 4 4 4 5 

4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

6 2 5 5 4 3 1 4 4 5 1 1 1 5 5 5 

7 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 2 4 5 5 5 

8 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 1 2 4 4 4 

9 3 4 4 2 4 2 4 4 4 2 1 3 4 4 4 

10 3 3 3 3 3 1 3 3 5 1 1 1 5 5 5 

11 4 4 3 3 4 4 4 4 5 2 2 2 5 5 5 

12 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 3 

14 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 

15 3 5 5 4 4 2 4 4 5 1 1 3 5 5 5 

16 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 

17 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 

18 4 5 5 4 4 2 2 4 4 1 1 1 4 5 4 

19 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 4 3 

20 5 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 

21 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 

22 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 

23 4 4 4 3 3 4 3 2 1 1 1 4 5 5 3 

24 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 

25 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

Jumlah 97 106 106 81 88 79 86 89 106 54 46 71 111 112 105 

Rata-
rata 3,88 4,24 4,24 3,24 3,52 3,16 3,44 3,56 4,24 2,16 1,84 2,84 4,44 4,48 4,2 
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Jenis 
Kelamin 

Kode 
Jenis 
Kelamin 

Usia 
(Thn) 

Kode 
Usia Jabatan 

Kode 
Jabatan 

Lama Menjadi 
Anggota 
Majelis (Thn) 

Kode lama 
menjadi 
anggota majelis 

Laki-Laki 1 52 5 Bendahara Komisi Pria 1 4 1 

Laki-Laki 1 40 4 Wakil Ketua Komisi Pria 2 3 1 

Perempuan 2 17 1 Ketua Komisi Youth 3 1 1 

Laki-Laki 1 50 5 Bendahara Gereja 4 5 2 

Laki-Laki 1 25 2 Sekretaris PI 5 3 1 

Perempuan 2 45 5 Ketua Komisi Diakonia 6 3 1 

Perempuan 2 38 4 

Sekretaris Komisi wanita 
dan Bendahara Sekolah 
Minggu 7 4 1 

Perempuan 2 45 5 
Ketua Komisi Anak 
Sekolah Minggu 8 4 1 

Perempuan 2 25 2 
Bendahara Komisi 
Diakonia 9 1 1 

Laki-Laki 1 49 5 Ketua Komisi Pria 10 5 2 

Perempuan 2 18 1 
Wakil dan Sekretaris 
Youth 11 1 1 

Perempuan 2 33 3 Bendahara Komisi Wanita 12 3 1 

Perempuan 2 46 5 Bendahara Kas Program 13 8 2 

Perempuan 2 24 2 Bendahara Komisi PI 14 3 1 

Laki-Laki 1 30 2 Ketua Komisi PI 15 4 1 

Perempuan 2 35 3 Ketua Komisi Wanita 16 3 1 

Perempuan 2 42 4 
Wakil dan Sekretaris 
Sekolah Minggu 17 8 2 

Perempuan 2 36 3 
Wakil dan Sekretaris 
Komisi Diakonia 18 3 1 

Laki-Laki 1 36 3 Ketua Komisi Ibadah 19 4 1 

Perempuan 2 17 1 Bendahara Komisi Youth 20 1 1 

Perempuan 2 38 4 Pengatur Jadwal Ibadah 21 5 2 

Laki-Laki 1 39 4 Sekretaris Gereja 22 3 1 

Laki-Laki 1 35 3 
Wakil Pembina Komisi 
Pemuda 23 3 1 

Laki-Laki 1 48 5 
Ketua Pembina Dewasa 
Muda dan Youth 24 8 2 

Laki-Laki 1 20 1 Ketua Komisi Doa 25 1 1 
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Lama menjadi anggota majelis Kode 

1,00-4,5 1 

4,6-8,00 2 

 

Usia Majelis Kode 

17-23 1 

24-30 2 

31-37 3 

38-44 4 

45-52 5 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER PENELITIAN 
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Kuesioner Motivasi Pelayanan Anggota Majelis Gereja GBT Jemaat Kota 

Kudus 

 

Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi 

“Identifikasi Motivasi Pelayanan Anggota Majelis di Gereja GBT Jemaat Kota 

Kudus”. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/I 

sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam 

penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda tepat 

2. Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Identitas Responden 

Nama : .......................................................(boleh tidak di isi) 

Usia : ......................................................... 

Jenis Kelamin : ........................................... 

Jabatan : …………………………………… 

Lama menjadi anggota majelis : …………….. 

 

 

 

 



h 

 

Kuisioner Mengenai Motivasi Pelayanan Seorang Majelis Gereja 

No Peryataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

Kebutuhan Prestasi 

1. Saya termotivasi menjadi seorang 

majelis karena memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan teologi 

     

2. Saya termotivasi menjadi seorang 

majelis karena memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan 

leadership 

     

3. Saya termotivasi menjadi seorang 

majelis karena memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan 

penginjilan/evangelism 

     

4. Saya termotivasi menjadi seorang 

majelis karena memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan pelatihan dan 

pendidikan dibidang multimedia 

     

5. Saya termotivasi menjadi seorang 

majelis karena memiliki kesempatan 

untuk menjadi perwakilan badan 

kerjasama gereja 

     

Kebutuhan Afiliasi SS S N TS STS 

1. Saya menjadi majelis karena untuk 

mendapatkan relasi 
     

2. Saya sebagai majelis memiliki 

kesempatan relasi dengan majelis 

gereja lain 

     

3. Saya dapat bertemu dengan komunitas 

gereja lain yang berbeda 
     

4. Saya termotivasi karena untuk 

membangun hubungan baik dengan 

jemaat gereja 

     

5. Dengan menjadi majelis saya 

mendapatkan banyak perhatian 
     

Kebutuhan Kekuasaan SS S N TS STS 

1. Sebagai majelis saya ingin dihormati       

2. Saya menjadi seorang majelis 

mempunyai pengaruh lebih besar 
     

3. Saya ingin mempengaruhi jemaat 

supaya lebih dekat dengan Tuhan 
     

4. Saya ingin mempengaruhi jemaat agar 

dapat menjadi berkat buat orang lain  
     

5. Saya termotivasi dengan posisi saya      
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digereja agar dapat menjadi contoh 

yang baik 

 

Tambahan Informasi (KUESIONER TERBUKA) 

1. Saya pernah menjadi perwakilan kegiatan gereja (Ya/Tidak), jika Ya apa? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2. Saya pernah mendapatkan pelatihan pelayanan gereja (Ya/Tidak), jika Ya apa? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3. Manfaat apa yang anda dapatkan selama menjadi anggota majelis? 

………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………... 

4. Adakah perubahan dalam diri anda sebelum dan sesudah menjadi anggota 

majelis? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



j 

 

 

 

 

 

 
 

 

LAMPIRAN 3 

HASIL KUESIONER TERBUKA DAN HASIL WAWANCARA 
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Kuesioner Terbuka 

Responden Pertanyaan 

1 

Saya pernah 

menjadi 

perwakilan 

kegiatan 

gereja 

(Ya/Tidak), 

jika Ya apa? 

Pertanyaan 2 

Saya pernah 

mendapatkan 

pelatihan 

pelayanan 

gereja 

(Ya/Tidak), 

jika Ya apa? 

Pertanyaan 3 

Manfaat apa 

yang anda 

dapatkan 

selama 

menjadi 

anggota 

majelis? 

Pertanyaan 4 

Adakah 

perubahan 

dalam diri 

anda sebelum 

dan sesudah 

menjadi 

anggota 

majelis? 

Responden 1 Ya, saya 

pernah 

menjadi 

perwakilan 

kegiatan TYF 

(Tabernacle 

Youth 

Festival) 

Ya, pelatihan 

Multimedia 

dan musik 

Menambah 

relasi, 

menambah 

pengalaman, 

semakin 

dengan Tuhan 

Ada, Saya 

semakin dekat 

dengan Tuhan 

dan juga 

jemaat gereja. 

Responden 2 -Sound sytem 

behringer 

(multimedia) 

-Leadership 

-Sound 

(Multimedia) 

-Pembina SPK 

(Saya Pengikut 

Kristus) 

-Kepuasan 

melayani 

Tuhan 

-Banyak 

Saudara 

Mengenal 

Tuhan lebih 

dalam 

Responden 3 Tidak Ya, kuliah di 

STT Salom 

Bisa melayani 

Tuhan, 

melayani 

sesema jemaat, 

mendapat 

berkat yang 

luar biasa 

Ya, menjadi 

lebih dekat 

dengan Tuhan, 

bisa 

bermanfaat 

bagi jemaat 

Responden 4 -Sosialisasi 

Superbook, 

pelatihan 

Praise & 

Worship 

-Pelatihan 

Camp 

sekolah 

minggu 

-Pelatihan 

Multimedia 

 

Pelatihan 

pengkhotbah 

oleh 

Bp.Gembala 

-Tertera 

dibagian 

bawah 

-Hidup lebih 

diberkati 

-Hidup lebih 

merasa 

bermanfaat 

bagi orang lain 

-Lebih 

menjaga hidup 

lebih dekat 

dengan Tuhan 

dan menjdai 

teladan bagi 

orang lain 

Responden 5 Ya, BKSAG Ya, Praise & Belajar untuk Ada (tertera 
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(Badan kerja 

sama antar 

gereja) 

Worship lebih 

bertanggung 

jawab 

dibagian 

bawah) 

 

Responden 6 Ya, pernah 

mewakili 

acara TYF 

2015 

Ya, 

,mengoperasik

an LCD 

(Multimedia), 

Worship 

Leader 

Saya lebih 

bertanggung 

jawab dan 

jujur baik 

kepada sesama 

ataupun Tuhan 

dan menjadi 

displin 

Dulu kurang 

bertanggung 

jawab, dan 

kurang displin. 

Namun 

sekarang sudah 

bertanggung 

jawab. Karena 

tugas ini bukan 

sekedar 

tanggung 

jawab biasa. 

Semuanya di 

pertanggung 

jawabkan 

dihadapkan 

Tuhan 

Responden 7  Ya, menjadi 

perwakilan 

gereja dalam 

pertemuan 

rutin 

persatuan 

gereja sekota 

Ya, pelatihan 

pelayanan 

mimbar 

(WL,Singer,M

usik) dan 

pelatihan 

penginjilan 

-Saya lebih 

dekat dengan 

Tuhan secara 

pribadi 

-Hidup dan 

keluarga 

menjadi 

semakin 

doberkati 

Ada, sangat 

banyak 

perubahan 

yang saya 

alamu dan 

rasakan. 

Responden 8 Ya,  menjadi 

sinode komisi 

diakonia 

kudus 

Ya, pelatihan 

Leadership 

Saya 

mempunyai 

banyak teman 

Ya, saya lebih 

percaya diri 

Responden 9 Tidak Ya Lebih Rajin Ada 

Responden 10 Ya, 

mengikuti 

seminar 

tentang 

superbook 

Ya, PA 

(pendalaman 

alkitab) 

-Lebih percaya 

diri 

-Lebih dekat 

(intim dengan 

Tuhan) 

Sebelum: 

kurang PD 

(pemalu,grogia

n,minder) takut 

Sesudah:krn 

Tuhan yang 

mimpin, lebih 

PD, sudah 

tidak 

grogi(nerveous
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), tidak takut 

atau minder 

lagi 

Responden 11 Ya, kegiatan 

Musik , 

evangelism 

(Teologi) 

Ya, Pelatihan 

Musik 

Mempraktekan 

lebih baik 

pengetahuan 

Tuhan yang 

saya dapatkan 

Ya, semakin 

merasa 

tertuntut untuk 

hidup lebih 

baik 

Responden 12 Ya, acara / 

kegiatan 

(seminar,pela

tihan) 

Ya, pengajaran 

alkitab 

Memotivasi 

diri untuk 

menjadi 

pribadi yang 

lebih baik, 

menjadi terang 

Ada, menjadi 

lebih disiplin 

Responden 13 - - Belajar untuk 

lebih disiplin 

dan teratur 

serta tanggung 

jawab kepada 

Tuhan, 

gembala 

sidang dan 

jemaat gereja 

Belajar untuk 

rendah hati, 

berusaha 

melayani 

sesama dgn 

tulus, diberkati 

untuk 

memberkati 

Responden 14 - - - - 

Responden 15 - Ya, pelatihan 

guru sekolah 

minggu 

Menjdai acuan 

untuk diri 

sendiri untuk 

lebih dekat 

dengan Tuhan 

dan menjadi 

berkat buat 

sesama 

Ada, karena 

pengalaman 

menjadi 

semakin 

percaya diri 

Responden 16 Ya, 

pertemuan 

hamba-

hamba Tuhan 

se-kota kudus 

Ya, di 

Thologia 

Kepemimpinan

, kreativitas, 

empati 

Ada, lebih 

menguasai diri, 

kesabaran,hidu

p dalam 

keteraturan 

Responden 17 - - - Jadi lebih 

bertanggung 

jawab 

Responden 18 - Pernah, 

pelatihan 

evangelism 

Dapat 

melayani lebih 

lagi 

Saya menjadi 

lebih dekat 

dengan Tuhan 

Responden 19 Ya, 

perwakilan 

pelatihan 

Ya, 

mendapatkan 

pelatihan 

Iman saya 

semakin 

bertumbuh 

- 
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guru sekolah 

minggu 

pendidikan 

Leadership 

Responden 20 - Ya, SPK Lebih 

bermakna 

melayani 

Tuhan dan 

Jemaat 

ada 

Responden 21 - Ya, Praise and 

Worship 

Belajar untuk 

lebih 

bertanggung 

jawab 

ada 

Responden 22 Tidak Ya, Praise and 

worship 

Menjadi lebih 

bertanggung 

jawab 

Ada 

Responden 23 - - Mendapatkan 

pengalaman 

berorganisasi 

Jauh lebih 

bertanggung 

jawab 

Responden 24 Ya Ya, praise and 

worship 

Pendidikan 

kepemimpinan 

memberi 

contoh pada 

orang banyak 

Ada 

Responden 25 Kegiatan 

semarak 

merah putih 

dan reatret 

Pelatihan 

menjadi singer 

dan WL di 

ibadah pria 

Dilatih 

beroraganisasi 

Ya, semakin 

setia beribadah 

di GBT 
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Pertanyaan 1  

Saya pernah menjadi perwakilan kegiatan gereja (Ya/Tidak), jika 

Ya apa? 

Jumlah 

Perwakilan TYF (Tabernacle Youth Festival) 2 

Perwakilan Soundsytem&Multimedia 2 

Perwakilan Leadership 2 

Perwakilan Sosialisasi Superbook 2 

Perwakilan Pelatihan Sekolah Minggu 2 

Perwakilan Pelatihan Praise & Worship 3 

Perwakilan BKSAG & Pertemuan Se-kota 4 

Perwakilan Sinode Diakonia Kudus 1 

Perwakilan Evangelism 1 

Kegiatan reatret & Semarak Merah Putih  1 

Tidak di isi 10 

Pertanyaan 2 

Saya pernah mendapatkan pelatihan pelayanan gereja (Ya/Tidak), 

jika Ya apa? 

 

Pelatihan Musik & Multimedia 10 

Pelatihan Leadership 2 

Pelatihan Evangelism 10 

Pelatihan Sekolah Minggu 1 

Tidak di isi 3 

Pertanyaan 3 

Manfaat apa yang anda dapatkan selama menjadi anggota majelis? 

 

Menambah Relasi 3 

Semakin dekat dengan Tuhan 4 

Kepuasan Melayani & Jemaat Gereja 3 

Belajar bertanggung jawab 6 

Hidup pribadi dan keluarga diberkati 2 

Lebih percaya diri 1 
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Mempraktekan pengetahuan Tuhan 1 

Memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik 2 

Kepemimpinan, kreativitas, dan empati 2 

Pengalaman Beorganisasi 2 

Tidak di isi 1 

Pertanyaan 4  

Adakah perubahan dalam diri anda sebelum dan sesudah menjadi 

anggota majelis? 

 

Semakin dekat dengan Tuhan 3 

Belajar bertanggung jawab 3 

Hidup pribadi dan keluarga diberkati 1 

Memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik 7 

Kepemimpinan, kreativitas, dan empati 1 

Semakin setia beribadah 1 

Belajar rendah hati 1 

Bisa menjadi berkat buat orang lain 1 
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LAMPIRAN 4 

HASIL WAWANCARA 
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Hasil Wawancara Asli 

Responden I 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Jadi selama aku jd anggota majelis GBT Jemaat Kota Kudus aku 

menambah banyak relasi, terutama rekan-rekan sesama pelayanan, menambah 

relasi dgn anggota jemaat lainnya. Dulu mungkin pertama kali aku dateng, masih 

mikir ini sapa ya ini sapa ya. Sampe akhire aku sudah mengenal satu per satu, aku 

semakin deket.” 

Saya:”Yg lebih lagi apa ya?” 

Responden:”Yang aku dapatke ya menambah pengalaman” 

Saya:”Kalo mungkin pengaruh atau piye?” 

Responden:”Kalo aku sih sebenarnya pasti ada. Juga sebenarnya ingin 

memberikan pengaruh anak-anak remaja di gereja ini. Dan sebenere aku juga 

pengen dibentuk digereja ini untuk menjadi anak-anak muda yang militan dan 

bener-bener menjadi garam dan terang di dunia ini. Aku ingin bisa berdampak. 

Aku pengen bisa berbuah.Intinya itu saja sih” 

Saya:”Ada perubahan sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis?” 

Responden:”Jadi kalo aku sebelum menjdai anggota majelis aku kurang rasane 

waktuku untuk membaca alkitab dan merenungkan firman Tuhan dan dekat 

dengan Tuhan dan relasiku dibilang gak begitu akrab tapi setelah aku menjadi 

majelis di greja ini aku semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan 

anggota jemaat gereja ini” 

Saya:”Mungkin ada harapan kedepan?” 

Responden:”Jadi kayak kedepan ini aku mungkin ingin pelatihan mendapatkan 

untuk pengijilan(evangelism), karena mungkin pengetahuan yg aku dapatkan 

kurang. Harus ada pelatihan-pelatihan seperti itu” 
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Responden II 

Saya: ”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Selama ini saya yang paling merasakan sangat puas melayani Tuhan 

dan saya mendapatkan saudara seiman, dan saya merasa dikuatkan.” 

Saya:”Jika ada kesempatan pelatihan-pelatihan sbg anggota majelis apa mau?” 

Responden:”oh, saya anu paling tdk di evangelism sama multimedia saya sangat 

tertarik. Saat ini itu.Teologi belum kepikiran saya lebih ke arah tadi.” 

Saya:”Untuk orang-orang dalam gereja ada relasi?” 

Responden:”Relasi pasti kita dapat ya, tapi kalo tujuannya untuk mendapatkan 

relasi kok saya enggak ya.” 

Saya:”Kalo untuk teman gereja lain?” 

Responden:”Ya pastine, kita ketemu temen lain kan banyak pengalaman bisa 

disharingkan. Relasi pasti ada tapi bukan tujuan.” 

Saya:”Manfaat dari rasa dihormati gimana?” 

Responden:”Kalo itu sih kalo hamba Tuhan  murni sih endak ya, karena 

kehormatan semua buat Tuhan bukan untuk kita. Kalo pengaruh kita sebagai 

majelis harus membawa jemaat semakin dekat dengan Tuhan.  

Saya:”Sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis?” 

Responden:”Ya semakin terpacu , sebelum kayak menjadi jemaat yang lain, Cuma 

ikut-ikutan.” 

Responden III 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Yang pertama jelas bisa melayani lebih dahsyat lagi. Saya juga 

melayani teman-teman dan jemaat, dan bisa menjadi berkat lebih besar lagi bagi 

jemaat. Itu saja. 
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Saya:”Adakah pengaruhnya?” 

Responden:”Ya ada2, sebelumnya pengaruh ke jemaat kecil tapi setelah menjadi 

majelis menjadi lebih besar, kalo dihormati itu mengikuti ya.” 

Saya:”adakah kesempatan yang mungkin kedepan ingin anda dapatkan?” 

Responden:”Kalo ada kesempatan saya juga mau belejar dan lebih dengan 

Tuhan.” 

Responden IV 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Manfaat pasti sangat luar biasa banyak sekali. Khususnya kita 

tertuntut/lebih bisa menjadi teladan bagi jemaat lainnya, kalo pengatuh dan lainya 

itu otomatis, karena dimana kita ada jabatan pasti pengaruh itu mengikuti, tapi 

buka hal yang utama, kita kan melayani Tuhan melalui gerejanya” 

Saya:”Kalo hubungan atau relasi?” 

Responden:”Kalo itu sih ya tidak digereja pun. Di organisasi lain pun kalo kita 

menjabat suatu posisi dan katakan bertemu dengan orang lain pasti akan menjadi 

relasi. Dan kalo kita sering ketemu jemaat otomatis akan ada relasi juga.” 

Saya:”Kesempatan-kesempatan yang mungkin anda ingin dapatkan” 

Responden:”Oh ya sanagt inin sekali, karena tujuan utama kita di gereja tidak 

Cuma sebagai pengurus, kita juga pengen mengabarkan injil kita butuh modal 

tambahan, skill supaya kita lebih deperlengkapi untuk pengabaran injil, kalo ada 

training penginjilan malah sangat luar biasa, sangat antusia dan perlu” 

Saya:”Sebelum dan sesudah menjadi majelis apakah ada perubahan?” 

Responden:”Sebelumnya ya kaya jemaat biasa cuma datang, pelayanan biasa, 

pulang, Cuma ikut-ikutan kayak manusia normal. Saat menjadi majelis ada 

sesuatu yang special. Kalo setelah itu hidup kita kayak punya tuntutan untuk 

menjadi teladan bagi jemaat yang lainnya, dan kita pun otomatis diorganisasi lain 
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ada pengaruh posisi, relasi, dan lain-lain akan mengikuti tapi bukan utama. Tapi 

otomatis perubahannya banyak.” 

Responden V 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?”   

Responden:”Itu untuk saya pribadi lebih mengajari saya pribadi lebih bertanggung 

jawab setiap pekerjaan. Untuk pengaruh tetatp ada, apa yang kita kerjakan orang 

lain bisa lihat, dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Untuk relasi saya tidak 

jadikan sebagai tujuan fokus untuk melayani Tuhan, kalo realasi kita baik dengan 

semua orang itu mengkuti lah 

Saya:”manfaat sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis?” 

Responden:”Kalo sebelum kita hidup lebih santai hanya gitu-gitu saja, sesudah 

lebih dekat dengan Tuhan, banyak hal yang kita pelajari tentunya ada resikonya. 

Tentu banyak pelajaran yang kita ambil dari pelayanan yang ada tanggung jawab 

lebih spesifik yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan bisa dipertanggung 

jawabkan untuk Tuhan dan manusia 
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Hasil Wawancara Yang di Indonesiakan 

Responden I 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sebagi anggota majelis?” 

Responden:”Jadi selama aku jd anggota majelis GBT Jemaat Kota Kudus aku 

menambah banyak relasi, terutama rekan-rekan sesama pelayanan, menambah 

relasi dgn anggota jemaat lainnya. Dulu mungkin pertama kali aku dateng, masih 

mikir ini sapa ya ini sapa ya. Sampai akhirnya aku sudah mengenal satu per satu, 

aku semakin deket.” 

Saya:”Yg lebih lagi apa ya?” 

Responden:”Yang aku dapatkan ya menambah pengalaman” 

Saya:”Kalo mungkin pengaruh atau gimana?” 

Responden:”Kalo aku sih sebenarnya pasti ada. Juga sebenarnya ingin 

memberikan pengaruh anak-anak remaja di gereja ini. Dan sebenarnya aku juga 

ingin dibentuk digereja ini untuk menjadi anak-anak muda yang militan dan 

benar-benar menjadi garam dan terang di dunia ini. Aku ingin bisa berdampak. 

Aku ingin bisa berbuah.Intinya itu saja sih” 

Saya:”Ada perubahan sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis?” 

Responden:”Jadi kalo aku sebelum menjadi anggota majelis aku kurang rasannya 

waktuku untuk membaca alkitab dan merenungkan firman Tuhan dan dekat 

dengan Tuhan dan relasiku dibilang tidak begitu akrab tapi setelah aku menjadi 

majelis di gereja ini aku semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan 

anggota jemaat gereja ini” 

Saya:”Mungkin ada harapan kedepan?” 

Responden:”Jadi kayak kedepan ini aku mungkin ingin pelatihan mendapatkan 

untuk pengijilan (evangelism), karena mungkin pengetahuan yg aku dapatkan 

kurang. Harus ada pelatihan-pelatihan seperti itu” 
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Responden II 

Saya: ”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Selama ini saya yang paling merasakan sangat puas melayani Tuhan 

dan saya mendapatkan saudara seiman, dan saya merasa dikuatkan.” 

Saya:”Jika ada kesempatan pelatihan-pelatihan sbg anggota majelis apa mau?” 

Responden:”oh, saya paling tidak di evangelism sama multimedia saya sangat 

tertarik. Saat ini itu.Teologi belum kepikiran saya lebih ke arah tadi.” 

Saya:”Untuk orang-orang dalam gereja ada relasi?” 

Responden:”Relasi pasti kita dapat ya, tapi kalo tujuannya untuk mendapatkan 

relasi kok saya tidak ya.” 

Saya:”Kalo untuk teman gereja lain?” 

Responden:”Ya pastinnya, kita ketemu temen lain kan banyak pengalaman bisa 

disharingkan. Relasi pasti ada tapi bukan tujuan.” 

Saya:”Manfaat dari rasa dihormati gimana?” 

Responden:”Kalo itu sih kalo hamba Tuhan  murni sih tidak ya, karena 

kehormatan semua buat Tuhan bukan untuk kita. Kalo pengaruh kita sebagai 

majelis harus membawa jemaat semakin dekat dengan Tuhan.  

Saya:”Sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis?” 

Responden:”Ya semakin terpacu , sebelum kayak menjadi jemaat yang lain, Cuma 

ikut-ikutan.” 

Responden III 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Yang pertama jelas bisa melayani lebih dahsyat lagi. Saya juga 

melayani teman-teman dan jemaat, dan bisa menjadi berkat lebih besar lagi bagi 

jemaat. Itu saja. 
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Saya:”Adakah pengaruhnya?” 

Responden:”Ya ada2, sebelumnya pengaruh ke jemaat kecil tapi setelah menjadi 

majelis menjadi lebih besar, kalo dihormati itu mengikuti ya.” 

Saya:”adakah kesempatan yang mungkin kedepan ingin anda dapatkan?” 

Responden:”Kalo ada kesempatan saya juga mau belajar dan lebih dengan 

Tuhan.” 

Responden IV 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?” 

Responden:”Manfaat pasti sangat luar biasa banyak sekali. Khususnya kita 

tertuntut/lebih bisa menjadi teladan bagi jemaat lainnya, kalo pengaruh dan lainya 

itu otomatis, karena dimana kita ada jabatan pasti pengaruh itu mengikuti, tapi 

buka hal yang utama, kita kan melayani Tuhan melalui gerejanya” 

Saya:”Kalo hubungan atau relasi?” 

Responden:”Kalo itu sih ya tidak digereja pun. Di organisasi lain pun kalo kita 

menjabat suatu posisi dan katakan bertemu dengan orang lain pasti akan menjadi 

relasi. Dan kalo kita sering ketemu jemaat otomatis akan ada relasi juga.” 

Saya:”Kesempatan-kesempatan yang mungkin anda ingin dapatkan” 

Responden:”Oh ya sangat ingin sekali, karena tujuan utama kita di gereja tidak 

Cuma sebagai pengurus, kita juga pengen mengabarkan injil kita butuh modal 

tambahan, skill supaya kita lebih deperlengkapi untuk pengabaran injil, kalo ada 

training penginjilan malah sangat luar biasa, sangat antusias dan perlu” 

Saya:”Sebelum dan sesudah menjadi majelis apakah ada perubahan?” 

Responden:”Sebelumnya ya seperti jemaat biasa cuma datang, pelayanan biasa, 

pulang, Cuma ikut-ikutan kayak manusia normal. Saat menjadi majelis ada 

sesuatu yang special. Kalo setelah itu hidup kita kayak punya tuntutan untuk 

menjadi teladan bagi jemaat yang lainnya, dan kita pun otomatis diorganisasi lain 
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ada pengaruh posisi, relasi, dan lain-lain akan mengikuti tapi bukan utama. Tapi 

otomatis perubahannya banyak.” 

Responden V 

Saya:”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg anggota majelis?”   

Responden:”Itu untuk saya pribadi lebih mengajari saya pribadi lebih bertanggung 

jawab setiap pekerjaan. Untuk pengaruh tetap ada, apa yang kita kerjakan orang 

lain bisa lihat, dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Untuk relasi saya tidak 

jadikan sebagai tujuan fokus untuk melayani Tuhan, kalo realsi kita baik dengan 

semua orang itu mengkuti lah 

Saya:”manfaat sebelum dan sesudah menjadi anggota majelis?” 

Responden:”Kalo sebelum kita hidup lebih santai hanya gitu-gitu saja, sesudah 

lebih dekat dengan Tuhan, banyak hal yang kita pelajari tentunya ada resikonya. 

Tentu banyak pelajaran yang kita ambil dari pelayanan yang ada tanggung jawab 

lebih spesifik yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan bisa dipertanggung 

jawabkan untuk Tuhan dan manusia 
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Tabel Hasil Wawancara 

Pertanyaan (Responden 1) Jawaban 

”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg 

anggota majelis?” 

 

- Menambah banyak relasi 

- Menambah banyak pengalaman 

- Dapat memberikan pengaruh 

“Ada perubahan sebelum dan sesudah 

menjadi anggota majelis” 

- Semakin dekat dengan Tuhan dan 

semakin dekat dengan jemaat 

”Mungkin ada harapan kedepan?” 

 

- Ingin mendapatkan pelatihan 

evangelism atau penginjilan lebih lagi 

Pertanyaan (Responden 2) Jawaban 

”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg 

anggota majelis?” 

- sangat puas melayani Tuhan  

- Dan saya mendapatkan saudara 

seiman 

”Jika ada kesempatan pelatihan-

pelatihan sbg anggota majelis apa 

mau?” 

- Pelatihan evangelism dan Multimedia 

”Untuk orang-orang dalam gereja ada 

relasi?” 

- Relasi pasti ada tetapi tidak dijadikan 

yang utama 

”Manfaat dari rasa dihormati gimana?” - Tidak dijadikan yang utama, tetapi 

ingin membawa jemaat untuk dekat 

dengan Tuhan 

“Sebelum dan sesudah menjadi anggota 

majelis?” 

- Semakin terpacu untuk melayani 

Tuhan 

Pertanyaan (Responden 3) Jawaban 

”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg 

anggota majelis?” 

- Dapat melayani Tuhan dan Jemaat 

- Dan dapat menjadi berkat untuk 

jemaat 

”Adakah pengaruhnya?” - Pengaruh ke jemaat lebih besar 

- Rasa dihormati mengikuti 

”adakah kesempatan yang mungkin 

kedepan ingin anda dapatkan?” 

- Memiliki kemauan untuk 

mendapatkan pelatihan-pelatihan 

Pertanyaan (Responden 4) Jawaban 

”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg 

anggota majelis?” 

- Dapat menjadi teladan bagi jemaat 

- Pengaruh ke jemaat akan 

mengikutinya 

”Kalo hubungan atau relasi?” - Mendapatkan banyak relasi 

”Kesempatan-kesempatan yang 

mungkin anda ingin dapatkan” 

- Ingin mendapatkan pelatihan 

penginjilan 

”Sebelum dan sesudah menjadi majelis 

apakah ada perubahan?” 

- Sebelum, hanya seperti jemaat biasa 

- Sesudah, dapat menjadi telada bagi 

jemaat  

Pertanyaan (Responden 5) Jawaban 

”Manfaat apa yang anda dapatkan sbg 

anggota majelis?”   

- Dapat lebih bertanggung jawab 

- Dapat menjadi berkat untuk jemaat 
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- Pengaruh untuk mempengaruhi jemaat 

dapat mengikutinya 

”manfaat sebelum dan sesudah menjadi 

anggota majelis?” 

- Sebelum, hanya seperti jemaat biasa 

-Sesudah, belajar lebih bertanggung 

jawab 

 

 

 

Jumlah Jawaban Hasil Wawancara 

Menambah relasi 5 

Menambah banyak pengalaman 3 

Ingin mendapatkan pelatihan evangelism 4 

Pelatihan Multimedia 1 

Ingin melayani Tuhan 2 

Ingin memberikan pengaruh kepada jemaat 9 

Lebih untuk bertanggung jawab 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




