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LAMPIRAN 1. 

KUESIONER ANALISIS PERILAKU KEPEMIMPINAN 

 

1. Anda telah menugaskan salah satu bawahan anda untuk menulis sebuah laporan 

tentang pengadaan perlengkapan baru ditempat kerja/kantor anda. Ia sudah biasa 

diberi tugas semacam itu dan biasanya ia menyelesaikan tepat pada waktunya 

dengan dorongan dari anda. Sekarang, laporan yang diminta dari dia sudah 

terlambat, maka anda akan …………. 

a. Mengatakan kepadanya bahwa anda menginginkan laporan itu segera, 

menjelaskan apa yang anda inginkan dalam laporan itu dan mengecek 

pelaksanannya setiap hari. 

b. Memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

c. Mengatakan kepadanya apa yang anda inginkan, kapan anda mau laporan itu 

beres, namun tetap mendiskusikan dengannya mengapa ia terlambat 

menyelesaikannya. 

d. Membicarakan masalahnya dengan bawahan tersebut dan memberi dorongan 

padanya agar segera menyelesaikan laporan tersebut. 

2. Satuan tugas kerja yang anda pimpin sedang bekerja keras menyelesaikan 

laporan lengkap. Salah satu anggota tim yang selalu datang terlambat dalam lima 

kali rapat terakhir dan dia tidak memberi suatu alasan atau menyatakan 

penyesalan dan minta maaf atas hal tersebut. Kelihatannya dia memang sangat 

sibuk menyelesaikan perhitungan angka-angka biaya yang ditugaskan kepadanya. 

Ia diperkirakan akan menyelesaikan tugas tersebut tiga hari lagi. Maka anda akan 

a. Mengatakan kepadanya apa yang anda inginkan dan mengawasi pekerjaannya 

secara ketat setiap hari. 

b. Mendiskusikan dengannya mengapa ia terlambat dan memberinya dorongan 

untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. 

c. Menegaskan kepadanya kapan angka-angka biaya itu diperlukan dan tetap 

mendorongnya untuk segera menyelesaikannya. 

d. Menganggap bahwa dia akan mampu dan segera menyajikan laporan 

tugasnya tersebut. 
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Lanjutan Lampiran 1. Kuesioner Analisis Perilaku Kepemimpinan 

3. Dulu, anda sempat terlibat dalam kesulitan menghadapi seorang bawahan anda. 

Dia kelihatannya sudah jenuh, dan hanya dengan tekanan dari anda dia dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi, sekarang anda mulai merubah sikap dan 

ternyata dia mampu menyelesaikan tugasnya lebih baik dan meningkat sedikit 

demi sedikit. Dia juga mulai kelihatan berusaha memperbaiki dirinya sendiri.  

Maka anda akan….. 

a. Terus mengarahkan dan mengawasi pekerjaanya secara ketat. 

b. Terus mengawasi pekerjaannya, tetapi mulai mendengarkan saran-saran yang 

diajukannya dan mendukung saran-saran tersebut sepanjang memang anda 

anggap masuk akal. 

c. Mendukung saran-saran yang diajukannya, dan mendorongnya melaksanakan 

gagasan-gagasan tersebut. 

d. Membiarkannya bertanggungjawab penuh pada pekerjaannya sendiri. 

4. Kelompok kerja yang anda pimpin biasanya bekerja efektif atas dorongan dan 

pengarahan dari anda. Beberapa minggu terakhir ini, hasil kerja mereka ternyata 

menurun sangat drastis, pekerjaan mereka tidak selesai tepat pada waktunya dan 

kualitasnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anda akan ………. 

a. Membiarkan mereka memecahkan permasalahan yang ada oleh mereka 

sendiri. 

b. Meyakinkan mereka bahwa batas waktu pekerjaan itu dapat dipenuhi dan 

kualitas hasil kerja mereka cukup baik, tetapi juga membicarakan dengan 

mereka apa yang sebaiknya dapat dilakukan agar lebih baik lagi. 

c. Menyampaikan kepada mereka dengan jelas dan terperinci apa yang 

sesungguhnya anda inginkan, kapan hal itu anda butuhkan dan mengawasi 

kerja mereka secara ketat. 

d. Membantu mereka merumuskan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan 

saat itu, apa yang mesti mereka kerjakan dan memberi dorongan untuk segera 

melakukan langkah-langkah berikutnya. 

5. Oleh karena kebijaksanaan pembatasan anggaran yang tidak bisa diubah lagi, 

anda sekarang perlu melakukan konsolidasi dengan seluruh bawahan anda. Anda 

lalu menugaskan salah satu bawahan anda yang paling berpengalaman untuk  
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Lanjutan Lampiran 1. Kuesioner Analisis Perilaku Kepemimpinan 

melakukan konsolidasi tersebut. Dia sudah pernah melakukan semua jenis 

pekerjaan yang menjadi tugas kelompok kerja anda. Dia juga sudah dikenal 

sangat mudah membantu rekan kerjanya yang lain. Jadi anda merasa dia akan 

mampu menyelesaikan tugas yang anda berikan sekarang dengan baik.  Namun, 

dia ternyata menganggap tugas kali ini sangat penting dan merasa kurang mampu 

melaksanakannya dengan baik. Maka anda akan …….. 

a. Perintahkan dari melaksanakan tugas tersebut, tetapi dengarkan baik-baik apa 

pendapat dan saran-sarannya. 

b. Serahkan sepenuhnya tugas tersebut kepada dia dan biarkan dia 

menyelesaikannya menurut caranya sendiri. 

c. mendiskusikan dengannya tentang keadaan yang ada sekarang, dan memberi 

dukungan penuh agar dia bersedia menerima tugas tersebut, berdasarkan 

ketrampilan dan pengalamannya selama ini. 

d. Perintahkan ia melaksanakan tugas tersebut dan tunjukkan secara jelas dan 

terperinci apa yang mesti ia lakukan, lalu awasi pekerjaannya dengan ketat. 

6. Seorang bawahan anda yang sudah anda kenal bisa bekerja efisien dan sangat 

produktif, kini mengharapkan anda membantunya menyelesaikan sebuah tugas 

khusus. Biasanya ia selalu menyelesaikan tugasnya secara efektif dengan caranya 

sendiri. Akhir-akhir ini, beberapa permasalahannya memang muncul dan tiba-

tiba saja dia merasa tak mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan cara yang 

biasa dia tempuh. Maka anda akan …….. 

a. Menganalisa permasalahan yang ada dan memberikan garis besar metode 

untuk memecahkannya, kemudian memberi pengarahan kepadanya. 

b. Membiarkannya memecahkan permasalahan tersebut dengan cara yang dia 

sendiri anggap paling tepat. 

c. Menentukan dan menerapkan cara pemecahan yang tepat, namun tetap 

memintanya ikut dalam prosesnya. 

d. Mendiskusikan permasalahan yang ada dengannya dan membantunya 

menemukan cara pemecahan yang tepat. 

7. Anda telah menugaskan seorang bawahan anda yang paling senior untuk 

menyelesaikan sebuah tugas baru. Dalam pelaksanaan tugas selama ini, ia  
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biasanya menampilkan hasil kerja yang cukup baik hanya dengan sedikit 

pengawasan dan bantuan anda.  Tugas baru yang anda berikan pada dia sekarang 

ini adalah tugas penting yang sangat menentukan masa depan anda dan semua 

bawahan anda. Ia pun lantas merasa ragu dan tidak mampu melaksanakannya 

dengan baik. Maka anda akan ……… 

a. Mendiskusikan tugas tersebut dengannya dan memberi dukungan penuh pada 

kemampuannya untuk menyelesaikan hal itu. 

b. Menetapkan dengan jelas kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk 

menyelesaikan tugas tersebut dan kemudian mengawasi pekerjaannya dengan 

ketat. 

c. Membiarkannya menetapkan sendiri bagaimana mengerjakan tugas tersebut. 

d. Merinci apa saja yang harus dikerjakannya, tetapi tetap memperhatikan 

gagasan yang mungkin dipunyainya. 

8. Salah satu bawahan anda merasa tidak nyaman menerima suatu tugas yang anda 

berikan kepadanya. Orang ini sesungguhnya memiliki kemampuan tinggi dan 

anda tahu ia memiliki ketrampilan untuk menyelesaikan tugas tersebut secara 

efisien dan berhasil baik. Maka anda akan ……. 

a. Mendengarkan keluhannya dan kemudian memberinya kesempatan untuk 

mengetahui bahwa anda sebenarnya sangat percaya pada kemampuannya 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

b. Menjelaskan perincian tugas tersebut secara lengkap, namun tetap meminta 

saran-saran membangun yang mungkin. 

c. Mengatakan kepadanya apa yang harus dikerjakan untuk tugas tersebut, dan 

mengawasi pekerjaannya setiap hari. 

d. Membiarkannya menetapkan sendiri  bagaimana cara melakukan tugas 

tersebut menurut caranya sendiri. 

9. Bawahan anda telah meminta pada anda untuk melakukan suatu perubahan jadual 

kerja yang sudah ada. Biasanya, anda memang selalu memberanikan mereka 

untuk mengajukan usul seperti itu dan mendukungnya. Dalam kasus ini, bawahan 

anda juga sangat sadar akan perlunya perubahan jadual tersebut dan sudah siap  
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dengan suatu usulan alternatif jadual baru. Anda tahu semua bawahan anda 

merupakan satu kelompok kerja yang baik dan mampu. Maka anda akan … 

a. Mengijinkan mereka terlibat penuh dalam penyusunan jadual baru dan 

mendukung usulan yang mereka ajukan. 

b. Merancang dan memberlakukan jadual baru yang anda buat sendiri, namun 

tetap memperhatikan usulan dari bawahan anda. 

c. Membiarkan mereka menyusun dan menerapkan jadual baru menurut cara 

mereka sendiri. 

d. Merancang jadual baru oleh anda sendiri dan memberikan pengarahan 

langsung dalam pelaksanaannya. 

10. Anda datang terlambat dalam suatu rapat dimana bawahan anda semuanya sudah 

hadir lengkap. Berdasarkan pengalaman anda selama ini, anda berharap mereka 

sudah memulai rapat itu dengan lancar. Anda memang melihat mereka sedang 

berdiskusi dengan penuh semangat tentang tugas yang harus mereka selesaikan, 

dimana tugas tersebut sangat berbeda dengan tugas-tugas yang biasanya mereka 

kerjakan selama ini. Maka anda akan ... 

a. Membiarkan mereka melanjutkan diskusinya tanpa pengarahan lagi dari anda. 

b. Mengambil alih pimpinan rapat segera dan memberikan pengarahan pada 

mereka. 

c. Memberikan pengarahan tentang pelaksanaan tugas tersebut, namun tetap 

mendorong mereka melanjutkan diskusinya. 

d. Membiarkan mereka melanjutkan diskusinya sambil sesekali melontarkan 

pendapat dan dukungan anda jika perlu. 

11. Seorang bawahan anda memiliki catatan prestasi kerja yang cukup baik selama 

ini berkat dorongan anda kepadanya meskipun anda sedikit sekali memberinya 

pengarahan. Sekarang ini dia mendapat tugas yang sama yang harus diselesaikan 

sampai tahun depan. Anda harus memutuskan bagaimana cara pengawasan yang 

akan anda berlakukan kepadanya. Maka anda akan ………. 

a. Membiarkannya menyelesaikan tugas tersebut dengan caranya sendiri. 
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b. Menekankan kepadanya tentang pentingnya tugas tersebut diselesaikan tepat 

pada waktunya dan mengarahkan usaha apa yang mesti ia lakukan untuk 

menyelesaikannya. 

c. Membicarakan dengannya tentang tujuan akhir dan sasaran tugas tersebut, 

namun tetap meminta pendapatnya sendiri. 

d. Melibatkan diri dalam penetapan tujuan tugas tersebut bersamanya dan 

mendukung apa yang sedang ia laksanakan. 

12. Di masa lalu, anda sudah bekerja baik dengan semua bawahan anda dengan 

pengarahan dan dorongan anda. Produktivitas yang dicapai tinggi dan mereka 

semua bekerjasama dengan baik, Mengenal sifat mereka ini, anda yakin mereka 

kini sudah mampu bekerja lebih baik dengan cara mereka sendiri. Anda sendiri 

sudah lebih banyak mengerahkan tenaga anda pada tugas-tugas baru lainnya dan 

mereka tetap berhasil baik. Sekarang anda bermaksud memberikan kepada 

mereka tugas-tugas baru ini sebagai tugas tambahan bagi mereka. Maka  anda 

akan… 

a. Memberikan tugas itu langsung kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa 

mereka tahu apa yang mesti dikerjakan, dan kemudian mengawasi mereka 

secara ketat. 

b. Memberikan tugas itu kepada mereka sambil mengatakan pada mereka bahwa 

anda sangat senang dengan prestasi kerja selama ini dan meyakinkan bahwa 

mereka akan mampu juga menyelesaikan tugas baru ini dengan baik. 

c. Meyakinkan mereka bahwa mereka tahu apa yang anda inginkan dari mereka, 

namun tetap memperhatikan saran-saran yang mungkin mereka ajukan. 

d. Membiarkan mereka menentukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan 

tugas baru tersebut. 

13. Baru-baru ini anda sudah menugaskan seorang karyawan baru untuk 

menyelesaikan suatu tugas penting. Meskipun dia sebenarnya tidak 

berpengalaman dan kurang percaya diri dalam melaksanakan tugas seperti itu, 

namun anda merasa bahwa dia sesungguhnya memiliki kemampuan dan potensi 

untuk itu. Maka anda akan…………. 
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a. Membiarkannya untuk menentukan sendiri apa yang harus dan akan 

dilakukannya. 

b. Mengatakan kepadanya secara jelas dan terperinci apa yang harus dia 

lakukan, apa yang anda harapkan darinya, kemudian mengawasinya secara 

ketat. 

c. Memberinya kesempatan untuk mengetahui apa yang anda inginkan agar 

dikerjakannya, namun juga menantikan apakah ada pendapat dan saran 

darinya. 

d. Membiarkannya menentukan sendiri cara menyelesaikan tugas tersebut. 

14. Atasan anda telah menugaskan anda dan staf anda untuk meningkatkan 

produktivtas kerja 10% dari yang sudah ada. Anda tahu hal itu dapat dilakukan, 

namun menuntut keterlibatan penuh anda sendiri dalam pelaksanaannya, untuk 

meringankan beban kerja, anda menugaskan salah satu bawahan anda untuk 

mengerjakan secara penuh salah satu bagian penting dari rencana peningkatan 

produktivitas 10% tersebut. Orang ini memang sudah terbiasa dan sangat 

berpengalaman dalam hal tersebut, namun kelihatannya dia sedikit ragu apakah 

dia memang mampu mengerjakannya. Maka anda akan………… 

a. Menanyakan apakah ia sanggup untuk itu, dan memberikan dorongan 

semangat kepadanya. 

b. Mendiskusikan tugas tersebut dengannya, kemudian menjelaskan bagaimana 

anda menginginkan tugas itu, namun tetap memperhatikan kemungkinan 

adanya gagasan baru darinya. 

c. Menugaskan langsung dan membiarkannya sendiri menetapkan bagaimana 

cara melaksanakan tugas tersebut. 

d. Menugaskan langsung dan mempersiapkan suatu catatan terperinci yang 

menjelaskan langkah demi langkah yang perlu dilaksanakan untuk 

mengerjakan tugas tersebut.  

15. Salah satu bawahan anda  telah mengajukan suatu saran perubahan tata kerja 

yang cukup menarik dan mengesankan bagi anda sendiri. Pada waktu-waktu yang 

lalu, ia memang sudah membuktikan, mampu mengemukakan dan menerapkan  
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saran-saran perbaikan yang berdaya hasil dengan dukungan penuh dari 

anda,karena itu anda sangat mempercayai kemampuannya. Maka anda akan 

a. Mengambil alih saran tersebut dalam pelaksanaannya dan mengarahkan dia 

untuk menerapkannya. 

b. Mendiskusikan saran tersebut dengannya dan mendukung usaha yang ia 

lakukan untuk menerapkannya. 

c. Mengorganisir segera pelaksanaan saran tersebut, namun tetap menyebutkan 

bahwa dialah sumber gagasan itu. 

d. Memberinya tanggungjawab penuh untuk menerapkan saran tersebut tanpa 

campur tangan anda sama sekali. 

16. Karena masalah keluarga, anda terpaksa tidak bisa menghadiri dua rapat terakhir 

sebuah panitia yang anda pimpin. Setelah itu anda menghadiri rapat yang ketiga, 

dan anda sudah menemukan bahwa para anggota kepanitiaan bawahan anda 

sudah berfungsi baik dan membuat banyak kemajuan kerja, Anda sendiri merasa 

kikuk tentang bagaimana caranya menyesuaikan diri ke dalam kelompok yang 

sudah berjalan itu dan agak ragu apa peranan yang semestinya anda kerjakan. 

Maka anda akan  ……. 

a. Tetap hadir terus, tetapi mempersilahkan mereka terus melanjutkan pekerjaan 

mereka yang sudah berjalan selama ini. 

b. Menganggap anda tetap pemimpin mereka, kemudian mulai memberikan 

pengarahan pada apa yang sudah dan akan mereka lakukan. 

c. Melakukan hal-hal yang akan membuat mereka semua merasa dianggap 

penting dan dilibatkan, kemudian mendukung usaha-usaha yang sudah dan 

akan mereka lakukan. 

d. Mengarahkan langsung kegiatan mereka, namun tetap memperhatikan saran-

saran yang mereka ajukan. 

17. Semua bawahan anda adalah orang-orang yang berkemampuan dan dapat 

mengerjakan tugas mereka dengan baik menurut cara mereka sendiri. Anda 

biasanya sering meninggalkan mereka dan mewakilkan tanggungjawab 

kepemimpinan anda kepada salah satu di antara mereka. Biasanya pada saat 

inilah hasil kerja mereka semua menjadi tidak memuaskan.maka anda akan …..  
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a. Melanjutkan dukungan anda pada mereka sambil mencoba menumbuhkan 

terus menerus semangat kerja mereka. 

b. Memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan ketat terhadap semua 

kegiatan mereka. 

c. Membiarkan mereka terus bekerja dengan cara mereka sendiri. 

d. Mengerahkan langsung kegiatan mereka, namun tetap bekerja sama dengan 

mereka untuk menampung saran-saran yang mungkin dapat mereka berikan. 

18. Anda sudah sependapat dengan bawahan anda untuk memberlakukan suatu 

aturan tata kerja baru jika beberapa sasaran jangka panjang pekerjaan anda sudah 

dapat dicapai nanti. Pengalaman-pengalaman anda sebelumnya menunjukkan 

bahwa jika suatu tata kerja baru diterapkan, bawahan anda biasanya cukup 

mudah untuk menyesuaikan diri dan melaksanakannya meskipun pada awalnya 

selalu mengalami kesulitan karena belum terbiasa atau trampil mengerjakannya. 

Maka anda akan….. 

a. Melaksanakan langsung tata kerja baru tersebut secara ketat. 

b. Meyakinkan mereka bahwa anda akan mengarahkan langsung tata kerja baru 

tersebut, namun mengajak mereka mendiskusikannya. 

c. Mengajak mereka mendiskusikannya dan mendorong mereka untuk 

berpartisipasi aktif dan bekerja sama untuk melaksanakannya. 

d. Mengijinkan mereka melaksanakannya dengan cara mereka sendiri. 

19. Anda baru saja diangkat sebagai ketua suatu satuan tugas khusus. Di bawah 

pimpinan ketua yang lama, para anggota satuan tugas telah melaksanakan 

pekerjaan mereka dengan cukup memuaskan berkat adanya pengawasan dan 

dorongan dari sang ketua lama. Sejak anda mengambil alih jabatan ini, ternyata 

para anggota lebih banyak tertarik melakukan kegiatan-kegiatan sosial daripada 

mengerjakan tugas-tugas pokok mereka. Akibatnya adalah hasil dan mutu 

pekerjaan mereka menurun sekali. Maka anda akan……….. 

a. Mendiskusikan hasil dan mutu pekerjaan yang memburuk tersebut dengan 

mereka dan mendorong mereka untuk merinci tindakan-tindakan perbaikan 

yang biasa dilakukan. 
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b. Menetapkan peran dan tanggung jawab serta mengawasi pekerjaan mereka 

secara ketat. 

c. Membiarkan mereka merumuskan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka 

sendiri. 

d. Mengerahkan dan mengorganisir tindakan perbaikan, namun tetap 

meyakinkan mereka bahwa saran-saran mereka akan anda perhatikan baik-

baik. 

20. Salah seorang bawahan anda mendapat suatu tugas baru yang ia sendiri 

sebenarnya masih kurang berpengalaman dalam melaksanakan tugas baru seperti 

itu. Tapi dalam tugas-tugas lain selama ini, ia mampu mengerjakan dengan baik. 

Maka anda akan…… 

a. Menjelaskan kepadanya apa yang harus ia lakukan, namun tetap merangsang 

semangatnya untuk bersedia menerima tugas barunya kali ini. 

b. Menyerahkan penuh tugas baru itu kepadanya dan membiarkannya 

menentukan cara terbaik untuk mengerjakan tugas tersebut. 

c. Membuatnya berani mencoba tugas tersebut dan mendorong usaha yang akan 

dilakukan nanti. 

d. Mengatakan kepadanya secara jelas dan terperinci apa yang harus 

dikerjakannya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan berhasil kemudian 

mengawasinya secara ketat. 
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LAMPIRAN 2 

ANGKET KARUNIA ROHANI 

Bacalah petunjuk berikut sebelum membaca soal-soal angket dan menjawabnya 

1. Jangan menulis apapun di lembar-lembar angket ini, supaya angket ini tetap 

bersih. 

2. Jawaban Anda ditulis di lembar jawaban yang disediakan. 

3. Tulislah nania Anda di sudut kanan atas lembar jawaban. 

4. Jawaban ditulis pada kolom di sebelah kanan nomor soal di lembar jawaban. 

5. Tulislah angka 3 di lembar jawaban kalau pernyataa itu sangat cocok dengan 

keadaan Saudara. 

6. Tulislah angka 2 di lembar jawaban kalau pernyataan itu sedang-sedang saja bagi 

Saudara. 

7. Tulislah angka 1 di lembar jawaban kalau pernyataan itu kurang cocok bagi 

Saudara; dan 

8. Tulislah angka 0 di lembar jawaban kalau pernyataan itu sama sekali tidak 

pernah Anda alami. 

Daftar Pernyataan Yang Harus Dijawab 

1. Saya sering mendapat dorongan dari dalam hati untuk menyampaikan pesan 

langsung dari Allah yang bersifat membangun, menasihati atau menghibur 

orang lain. 

2. Saya telah menikmati hubungan dengan sekelompok orang dalam jangka 

waktu yang panjang, sehingga mereka terbuka membagikan secara pribadi 

keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan mereka. 

3. Orang-Orang mengatakan bahwa saya telah membantu mereka belajar 

kebenaran Alkitab dengan baik. 

4. Saya telah menerapkan kebenaran-kebenaran rohani dalam berbagai situasi 

kehidupan saya. 

5. Orang-Orang lain, memberitahu saya, bahwa saya sering membantu mereka 

membedakan fakta kunci dari ayat-ayat Alkitab. 
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6. Dengan kata-kata saya, saya sering memberi dorongan kepada orang-orang 

yang mengalami kegoncangan, kesusahan atau patah semangat. 

7. Orang lain di gereja, memperhatikan bahwa saya sering memiliki kemampuan 

untuk melihat kepalsuan seseorang, sebelum kepalsuan orang itu terbongkar. 

8. Saya merasakan, bahwa saya dapat mengatur uang dengan baik, sehingga saya 

dapat lebih sering memberi kepada pekerjaan Tuhan. 

9. Saya sering membantu hamba-hamba Tuhan dalam tugas-tugas penting 

mereka, sehingga tugas mereka menjadi lebih ringan. 

10. Saya mempunyai keinginan melayani orang-orang yang mempunyai masalah-

masalah psikis atau mental untuk meringankan penderitaan mereka. 

11. Saya sangat senang berhubungan dengan berbagai suku bangsa dan kelompok 

minoritas, dan kelihatannya mereka menerima saya dengan baik. 

12. Saya senang membimbing orang lain untuk mengambil keputusan 

diselamatkan melalui iman dalam Kristus 

13.  Rumah saya selalu terbuka untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan 

dan membutuhkan tempat menginap. 

14. Di dalam suatu kelompok, saya adalah satu-satunya orang yang diharapkan 

memberi visi dan pengarahan 

15. Ketika saya berbicara, orang-orang kelihatannya mendengar dan setuju dengan 

pembicaraan saya 

16. Ketika saya berada dalam kelompok yang cenderung kurang terorganisir, saya 

cenderung tampil untuk inemperbaiki hal-hal yang kurang teroganisir itu. 

17. Orang lain dapat menunjukkan kejadian-kejadian khusus di mana doa-doa saya 

menghasilkan keajaiban-keajaiban yang nyata. 

18. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sering menyembuhkan penyakit dalam 

seketika itu juga 

19. Saya dapat berbahasa lidah. 

20. Ketika orang berbahasa lidah, saya sering mendapat ide tentang apa yang Allah 

katakan dalam bahasa lidah itu. 

21. Saya dapat hidup lebih enak lagi, tapi saya tidak memilih itu, melainkan saya 

hidup miskin supaya saya dapat hidup bersama-sama orang miskin. 
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22. Saya mampu merumuskan pikiran dan gagasan-gagasan hanya dalam bentuk 

tulisan. 

23. Saya sangat sering menghabiskan waktu dalam berdoa paling sedikit satu jam 

dalam sehari? 

24. Saya sering mengusir roh jahat dan mereka menaati saya. 

25. Saya menikmati panggilan untuk melakukan suatu pekerjaan khusus di sekitar 

gereja. 

26. Saya sangat senang menggambar dan atau merancang berbagai-bagai benda. 

27. Saya gemar memperbaiki dan memelihara benda-benda di sekitar saya. 

28. Saya menyanyikan pujian bagi Allah dengan sukacita sendiri maupun dengan 

orang-orang lain. 

29. Saya mampu memainkan suatu alat musik dengan baik. 

30. Melalui Allah saya telah menyatakan.hal-hal khusus yang akan terjadi pada 

masa akan datang. 

31. Saya senang mengambil tanggung jawab atas kesejahteraan rohani sekelompok 

orang Kristen tertentu. 

32. Saya merasa dapat menjelaskan pengajaran Perjanjian Baru tentang kesehatan 

dan pelayanan tubuh Kristus dengan cara yang tepat dan baru. 

33. Saya secara intuitif dapat sampai kepada pemecahan atas masalah-masalah 

yang agak rumit. 

34. Saya memiliki pengertian tentang kebenaran rohani, dan orang-orang 

mengatakan dengan pengertian itu mereka dibantu untuk lebih dekat kepada 

Allah. 

35. Saya secara efektif dapat memotivasi orang untuk terlibat dalam pelayanan 

ketika dibutuhkan. 

36. Saya dapat "melihat" Roh Allah berada di dalam orang-orang tertentu dari 

waktu ke waktu. 

37. Catatan pemberian.saya, menunjukkan saya memberi lebih dari 10% 

penghasilan untuk pekerjaan Tuhan. 

38. Orang lain mengatakan kepada saya, bahwa saya telah membantu mereka 

menjadi efektif dalam pelayanan mereka. 
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39. Orang lain mengatakan pada saya, bahwa mereka tahu saya memperhatikan 

mereka pada saat mereka mempunyai kebutuhan rohani dan j asmani. 

40. Saya merasa, saya dapat belajar bahasa lain dengan baik untuk melayani 

mereka yang berbeda kebudayaan. 

41. Saya telah membagikan dengan sukacita bagaimana Kristus telah membawa 

saya kepada-Nya dengan cara yang sangat berarti kepada orang-orang yang 

belum percaya 

42. Saya menikmati mengurus makan malam gereja atau Peristiwa-peristiwa sosial 

lainnya 

43. Saya telah mempercayai Allah untuk hal-hal yang mustahil dan kemudian 

melihat hal itu menjadi kenyataan. 

44. Orang-orang Kristen lain telah mengikuti kepemimpinan saya, karena mereka 

 mempercayai saya 

45. Saya senang menangani hal-hal yang detil untuk mengorganisasi ide-ide orang, 

sumber-sumber daya dan waktu untuk pelayanan yang lebih efektif. 

46. Allah memakai saya secara pribadi untuk meakukan tanda-tanda yang 

supranatural dan menakjubkan 

47. Saya senang mendoakan orang sakit, karena saya percaya sebagai hasilnya, 

banyak di antara mereka yang sembuh. 

48. Saya sering menyampaikan sebuah pesan yang seketika saya terima dari Allah 

kepada umatnya dalam suatu bahasa yang tidak pernah saya pelajari. 

49. Saya pernah menerjemahkan bahasa lidah dengan hasil jemaat Kristus 

dibangun, dinasihati dan dihiburkan. 

50. Hidup dengan gaya hidup yang sederhana adalah suatu tantangan yang menarik 

bagi saya. 

51. Saya merasa aman mengetahui tulisan-tulisan saya sangat bermanfaat bagi 

orang yang membacanya. 

52. Ketika saya mendengar suatu permohonan doa, saya mendoakannya paling 

sedikit beberapa hari. 

53. Saya pernah mendengar roh jahat berbicara dengan suara yang keras. 
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54. Saya tidak mempunyai banyak ketrampilan, tetapi saya mengerjakan apa yang 

perlu dikerjakan di sekitar gereja. 

55. Saya sangat menikmati membuat lukisan atau membuat benda-benda seni 

56. Saya sangat gembira sewaktu bekerja dengan tangan. 

57. Saya sering memimpin orang lain dalam menyanyika lagu pujian kepada Allah. 

58. Saya terlibat dalam kegiatan musik di tempat pelayanan, sekolah atau acara 

musik lainnya. 

59. Orang mengatakan kepada saya, bahwa saya telah menyampaikan pesan-pesan 

yang penting dan tepat pada waktunya yang datang langsung dari Allah. 

60. Saya tidak merasa takut untuk memberikan pimpinan atau pengarahan rohani 

dalam suatu kelompok Kristen. 

61. Saya dapat menyediakan waktu yang cukup untuk mempelajari kebenaran 

Alkitabiah yang baru agar dapat disampaikan kepada orang lain. 

62. Ketika seseorang mempunyai masalah, saya sering dapat membimbingnya ke 

arah pemecahan Alkitabiah yang terbaik. 

63. Melalui studi atau pengalaman, saya dapat melihat strategi utama yang Allah 

pakai dalam memperluas Kerajaan-Nya. 

64. Orang-orang datang kepada saya dalam keadaan susah atau menderita dan 

mengatakan kepada saya, bahwa mereka telah dibantu, dibebaskan dan 

disembuhkan. 

65. Saya dapat mengatakan denganketepatan yang tingg kalau seseorang itu 

menderita karena perbuatan roh jahat. 

66. Bila saya tergerak oleh suatu permohonan untuk memberi kepada pekerjaan 

Allah, biasanya saya dapat mendapatkan uang yang harus saya berikan itu. 

67. Saya senang melakukan tugas rutin yang menolong orang lain melakukan 

pelayanannya lebih efektif. 

68. Saya senang mengunjungi rumah sakit dan rumah jompo, dan melakukan 

pelayanan ini dengan baik. 

69. Saya tertarik kepada orang yang berbeda suku bangsa dan kebudayaan, dan 

biasanya saya dapat bergaul dengan baik dengan mereka 
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70. Menurut pengamatan orang-orang non-Kristen, mereka merasa senang ektika 

mereka herada di sekitar saya, dan saya rnempunyai pengaruh positif terhadap 

mereka dalam mereka belajar mengenal dan beriman kepada Kristus. 

71. Bila orang datang ke rumah saya, mereka merasa seperti di rumah sendiri. 

72. Orang lain memberitahu saya, bahwa saya mempunyai iman untuk 

mewujudkan sesuatu yang mustahil bagi mereka. 

73. Ketika saya menetapkan suatu rencana, orang-orang lain kelihatannya sudah 

siap menerima rencana itu. 

74. Saya membuat rencana-rencana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan suatu kelompok. 

75. Allah kelihatannya secara teratur melakukan hal-hal yang mustahil melalui 

hidup saya 

76. Orang lain mengatakan kepada saya, bahwa Allah menyembuhkan masalah-

masalah emosi mereka ketika saya melayani mereka. 

77. Saya dapat berbicara kepada Allah di dalam bahasa yang tidak pernah saya 

pelajari. 

78. Saya telah berdoa supaya saya dapat menafsirkan bila seseorang mulai 

berbicara dalam bahasa lidah. 

79. Saya bukan orang miskin, tetapi saya dapat memihak kepada orang miskin. 

80. Saya menyusun dan mengatur artikel dalam surat kabar,majalah atau buletin 

secara praktis dan menarik. 

81. Doa syafaat adalah salah satu cara yang paling saya sukai untuk menghabiskan 

waktu saya. 

82. Orang lain akan memanggil saya apabila mereka curiga bahwa seseorang 

kerasukan setan. 

83. Orang-orang mengatakan, bahwa saya kelihatannya menyenangi tugas-tugas 

rutin dan melaksanakannya dengan baik sekali. 

84. Saya senang memelihara kebun di halaman dan memperbaiki apa saja di luar 

rumah. 

85. Saya menikmati proyek-proyek kerja di 1uar rumah, seperti berkebun, potong 

rumput, dan lain-lain. 
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86. Saya anggota paduan suara, vokal grup dan juga penyanyi solo. 

87. Saya memakai bakat memainkan alat musik bagi kemuliaan Allah dan dihargai 

teman-teman. 

88. Saya kadang-kadang memiliki suatu perasaan yang kuat tentang apa yang 

Allah ingin katakan kepada orang-orang sebagai jawaban suatu keadaan 

tertentu. 

89. Saya telah membantu sekawanan orang percaya dengan membimbing mereka 

kepada sejumlah bagian Alkitab yang tepat-guna dan kemudian berdoa 

bersama mereka. 

90. Saya merasa, saya dapat menghubungkan kebenaran- kebenaran Alkitab 

kepada orang lain dan melihat hasil perubahannya dalam pengetahuan, sikap, 

nilai dan tindakan mereka. 

91. Beberapa orang menunjukkan, bahwa saya telah merasakan dan menerapkan 

kebenaran .Alkitab ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang khusus dari 

sekawanan orang percaya. 

92. Saya telah belajar dan membaca cukup banyak untuk mempelajari kebenaran-

kebenaran Alkitab yang baru. 

93. Saya mempunyai suatu keinginan untuk membimbing secara efektif orang-

orang yang kebingungan, yang bersalah atau yang ketagihan. 

94. Saya dapat mengenali apakah ajaran seseorang itu berasal dari Allah, dari setan 

atau dari sifat-sifat asli manusia. 

95. Saya begitu yakin, bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, 

karena saya telah memberi dengan pengorbanan dan secara teratur. 

96. Apabila saya melakukan sesuatu di belakang layar dan orang-orang merasa 

tertolong, saya senang sekali. 

97. Saya menolong dan bekerja dengan senang hati bagi orang-orang yang 

diabaikan masyarakat 

98. Saya bersedia meninggalkan lingkungan yang menyenangkan, jika hal itu 

memungkinkan saya untuk bersaksi tentang Kristus kepada lebih banyak orang. 

99. Saya menjadi frustrasi bila ada orang lain yang kelihatannya tidak membagikan 

iman mereka kepada orang yang belum percaya sebanyak yang saya lakukan. 
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100. Orang lain menyebut saya, orang yang sangat ramah. 

101. Ada saatnya dimana saya merasa yakin, saya mengetahui kehendak khusus 

Allah untuk pertumbuhan pekerjaanNya pada masa yang akan datang, bahkat 

ketika orang-orang tidak terlalu yakin akan hal itu. 

102. Bila saya bergabung dengan suatu kelompok, orang-orang lain kelihatannya 

melepas jabatannya dan mengharapkan saya untuk memegang pimpinan. 

103. Saya mampu memberikan pengarahan kepada orang lain tanpa menggunakan 

bujukanhujukan supaya mereka meneapai tujuan. 

104. Orang lain memberitahu saya, bahwa saya adalah alat Allah yang membawa 

perubahan supranatural ke dalam kehidupan atau lingkungan. 

105. Saya telah berdoa untuk orang-orang lain dan penyembuhan fisik benar-benar 

terjadi. 

106. Ketika saya menyampaikan suatu pesan untuk umum dalam bahasa lidah, saya 

berharap pesan itu dapat diterjemahkan. 

107. Saya telah menerjemahkan bahasa lidah dengan cara sedemikian rupa, 

sehingga orang-orang lain diberkati. 

108. Orang-orang, lain mengatakan kepada saya, bahwa saya secara materi telah 

mengorbankan terlalu banyak untuk pelayanan. 

109. Saya menemukan kenikmatan dalam mengarang atau menulis artikel yang 

menolong pertumbuhan orang lain. 

110. Orang-orang lain mengatakan kepada saya bahwa doa-doa saya untuk mereka 

telah dijawab dengan jalan yang nyata. 

111. Orang lain secara cepat telah dilepaskan dari himpitan roh jahat ketika saya 

mendoakannya. 

112. Saya lebih suka memilih menjadi lebih aktif dan melakukan sesuatu daripada 

hanya duduk berbincang-bincang atau membaca atau mendengarkan seseorang 

berbicara. 

113. Saya menikmati waktu yang dapat saya pakai untuk mengerjakan benda-benda 

seni khususnya bila itu berguna bagi saudara seiman. 

114. Saya menemukan bahwa saya senang menyimpan dan membetulkan benda-

benda di lingkungan saya, walau kurang dipelihara orang lain. 
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115. Saya menemukan kenikmatan dan kepuasan dalam menyanyikan lagu-lagu 

rohani. 

116. Merasa puas mengetahui bahwa kemampuan saya memainkan alat musik telah 

menolong orang lain untuk bertumbuh. 

117. Saya kadang-kadang merasa, saya mengetahui dengan jelas apa yang Allah 

ingin lakukan dalam pelayanan pada suatu titik waktu yang khusus. 

118. Orang lain memberitahu saya, saya telah membantu mereka membangun diri 

mereka di dalam komunitas Kristen. 

119. Mempelajari Alkitab dan membagikan pengertian yang saya dapat kepada 

orang lain, sangat memuaskan saya. 

120. Saya merasa kehadiran Allah yang tidak biasa dan punya keyakinan diri 

apabila ada keputusan penting yang akan diambil. 

121. Saya memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru bagi 

diri saya melalui membaca Alkitab atau mengamati situasi. 

122. Saya telah mendorong orang-orang lain untuk mencari suatu pemecahan yang 

alkitabiah atas kesusahan atau penderitaan-penderitaan mereka. 

123. Saya dapat mengetahui, apakah bahasa lidah seseorang asli atau tidak. 

124. Saya bersedia menjaga standar hidup keuangan yang rendah untuk kepentingan 

pekerjaan Allah. 

125. Bila saya melayani Allah, saya sungguh tidak peduli siapa yang akan mendapat 

penghargaan. 

126. Saya senang menawarkan percakapan yang gembira kepada orang yang 

kesepian, orang yang tertutup atau seseorang dalam penjara. 

127. Lebih daripada kebanyakan orang, saya memiliki keinginan yang kuat untuk 

melihat orang-orang dari negara-negara lain dimenangkan bagi Tuhan. 

128. Saya tertarik kepada orang-orang yang tidak percaya, karena ada keinginan 

saya untuk memenangkan mereka bagi Kristus. 

129. Saya mempunyai keinginan menjadikan rumah saya dipakai untuk orang-orang 

yang sedang dalam pelayanan Tuhan apabila diperlukan. 

130. Orang-orang mengatakan, saya adalah orang yang mempunyai visi yang tidak 

biasa, dan saya percaya hal itu. 
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131. Apabila saya mengorganisasi suatu keinginan, segala hal nampaknya berjalan 

dengan lancar. 

132. Saya sering memikul tanggung jawab untuk kesuksesan suatu tugas dalam 

lingkungan gereja. 

133. Dalarn nama Tuhan, saya telah pernah menyembuhkan penglihatan orang buta. 

134. Ketika saya mendoakan orang sakit, baik saya maupun mereka yang didoakan 

merasakan suatu getaran atau kehangatan. 

135. Ketika saya berbahasa lidah, saya percaya hal itu membangun tubuh Kristus. 

136. Saya telah menerjemahkan bahasa lidah sedemikian sehingga pesan yang 

disampaikan tampak jelas dari Allah. 

137. Orang miskin menerima saya, karena saya telah memilih untuk hidup setaraf 

dengan mereka. 

138. Saya menyadari, ketrampilan menulis saya dapat menolong orang lain dan 

mereka akan dibangun dan mendapat cukup informasi. 

139. Ketika saya berdoa., Allah seringkali berbicara kepada saya dan saya mengenai 

suaraNya. 

140. Saya sering mengusir roh jahat dalam nama Yesus. 

141. Saya menanggapi dengan gembira, ketika diminta melakukan sesuatu 

pekerjaan, bahkan apabila hal itu kelihatannya pekerjaan rendah. 

142. Saya merasa senang mengerjakan benda-benda seni atau kerajinan tangan. 

143. Saya merasa puas mengetahui "pengetahuan saya dalam membangun atau 

memperbaiki benda-benda” bermanfaat bagi orang lain. 

144. Bernyanyi adalah latihan rohani yang saya gemari. 

145. Saya menikmati memainkan alat musik sendiri dan juga bersama orang lain. 

146. Terbeban untuk mengucapkan selamat datang kepada para pengunjung ibadah. 

147. Dengan senang hati datang lebih awal dari jam ibadah sekalipun tidak bertugas 

sebagai penyambut tamu. 

148. Terbeban untuk mengantar tamu ke ruang ibadah dan meminta warga gereja 

untuk menemaninya. 

149. Merasa kurang enak di hati, jika petugas menyambut tamu terlambat datang. 

150. Senang berpakaian rapi dan terbeban untuk menyapa setiap pengunjung ibadah 
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LAMPIRAN 3. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Waktu Wawancara :………………………………. 

2. Tempat Wawancara : ……………………………… 

3. Topik Wawancara : Peran Pimpinan Gereja Dalam Pengembangan Partisipasi 

Jemaat Sesuai Dengan Talenta Dan Karunia Yang 

Dimiliki 

4. Responden  : ………………………………. 

5. Proses Wawancara : ………………………………. 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Saat ini anda aktif pelayanan di bidang apa ? 

Apakah Anda merasa senang dan cocok dengan apa yang 

anda lakukan sekarang ? 

Tahukah anda tentang karunia atau talenta yang 

diberikan Tuhan kepada anda untuk melayani ? 

Bagiamana menurut anda peranan Pemimpin gereja anda 

dalam mengembangkan karunia anda ? 

Apakah gereja memberi fasilitas dan kesempatan kepada 

anda untuk mengembangkan pelayanan anda sesuai 

dengan karunia anda ? 

Apakah gereja dan para pemimpin gereja memberikan 

kesempatan seluas – luasnya kepada anggotanya untuk 

melibatkan diri dalam pelayanan yang sesuai dengan 

karunia masing – masing ? 

Apakah jemaat banyak yang ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan di gereja dalam rangka mengembangkan 

pelayanan sesaui dengan karunia yang dimiliki ? 

Menurut anda gereja anda sekarang bertumbuh dengan 

peran para pemimpin gereja seperti yang anda harapkan ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

 

 



 

98 

 

 

TABEL 6. NILAI JAWABAN KUESIONER PERILAKU KEPEMIMPINAN 

No. Pertanyaan 

Nilai  Jawaban 

A B C D 

1 Anda telah menugaskan salah satu bawahan anda untuk menulis 

sebuah laporan tentang pengadaan perlengkapan baru ditempat 

kerja/kantor anda. Ia sudah biasa diberi tugas semacam itu dan 

biasanya ia menyelesaikan tepat pada waktunya dengan dorongan 

dari anda. Sekarang,laporan yang diminta dari dia sudah terlambat, 

maka anda akan …………. 

4 1 3 2 

2 Satuan tugas kerja yang anda pimpin sedang bekerja keras 

menyelesaikan laporan lengkap. Salah satu anggota tim yang selalu 

datang terlambat dalam lima kali rapat terakhir dan dia tidak 

memberi suatu alasan atau menyatakan penyesalan dan minta maaf 

atas hal tersebut. Kelihatannya dia memang sangat sibuk 

menyelesaikan perhitungan angka-angka biaya yang ditugaskan 

kepadanya. Ia diperkirakan akan menyelesaikan tugas tersebut tiga 

hari lagi. Maka anda akan ……… 

4 3 2 1 

3 Dulu, anda sempat terlibat dalam kesulitan menghadapi seorang 

bawahan anda. Dia kelihatannya sudah jenuh, dan hanya dengan 

tekanan dari anda dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi, 

sekarang anda mulai merubah sikap dan ternyata dia mampu 

menyelesaikan tugasnya lebih baik dan meningkat sedikit demi 

sedikit. Dia juga mulai kelihatan berusaha memperbaiki dirinya 

sendiri.  Maka anda akan….. 

4 3 2 1 

4 Kelompok kerja yang anda pimpin biasanya bekerja efektif atas 

dorongan dan pengarahan dari anda. Beberapa minggu terakhir ini, 

hasil kerja mereka ternyata menurun sangat drastis, pekerjaan 

mereka tidak selesai tepat pada waktunya dan kualitasnya juga 

tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anda akan ………. 

1 3 2 4 

5 Oleh karena kebijaksanaan pembatasan anggaran yang tidak bisa 

diubah lagi, anda sekarang perlu melakukan konsolidasi dengan 

seluruh bawahan anda. Anda lalu menugaskan salah satu bawahan 

anda yang paling berpengalaman untuk melakukan konsolidasi 

tersebut. Dia sudah pernah melakukan semua jenis pekerjaan yang 

menjadi tugas kelompok kerja anda. Dia juga sudah dikenal sangat 

mudah membantu rekan kerjanya yang lain. Jadi anda merasa dia 

akan mampu menyelesaikan tugas yang anda berikan sekarang 

dengan baik.  Namun, dia ternyata menganggap tugas kali ini 

sangat penting dan merasa kurang mampu melaksanakannya 

dengan baik. Maka anda akan …….. 

3 1 2 4 
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Lanjutan Tabel 6. Nilai Jawaban Kuesioner Perilaku Kepemimpinan 

No. Pertanyaan 

Nilai Jawaban 

A B C D 

6 Seorang bawahan anda yang sudah anda kenal bisa bekerja efisien 

dan sangat produktif, kini mengharapkan anda membantunya 

menyelesaikan sebuah tugas khusus. Biasanya ia selalu 

menyelesaikan tugasnya secara efektif dengan caranya sendiri. 

Akhir-akhir ini, beberapa permasalahannya memang muncul dan 

tiba-tiba saja dia merasa tak mampu menyelesaikan tugas tersebut 

dengan cara yang biasa dia tempuh. Maka anda akan …….. 

4 1 3 2 

 

 

7 Anda telah menugaskan seorang bawahan anda yang paling senior 

untuk menyelesaikan sebuah tugas baru. Dalam pelaksanaan tugas 

selama ini, ia biasanya menampilkan hasil kerja yang cukup baik 

hanya dengan sedikit pengawasan dan bantuan anda.  Tugas baru 

yang anda berikan pada dia sekarang ini adalah tugas penting yang 

sangat menentukan masa depan anda dan semua bawahan anda. Ia 

pun lantas merasa ragu dan tidak mampu melaksanakannya dengan 

baik. Maka anda akan ……… 

2 4 1 3 

8 Salah satu bawahan anda merasa tidak nyaman menerima suatu 

tugas yang anda berikan kepadanya. Orang ini sesungguhnya 

memiliki kemampuan tinggi dan anda tahu ia memiliki ketrampilan 

untuk menyelesaikan tugas tersebut secara efisien dan berhasil baik. 

Maka anda akan ……. 

2 

 

3 4 1 

9 Bawahan anda telah meminta pada anda untuk melakukan suatu 

perubahan jadual kerja yang sudah ada. Biasanya, anda memang 

selalu memberanikan mereka untuk mengajukan usul seperti itu dan 

mendukungnya. Dalam kasus ini, bawahan anda juga sangat sadar 

akan perlunya perubahan jadual tersebut dan sudah siap dengan 

suatu usulan alternatif jadual baru. Anda tahu semua bawahan anda 

merupakan satu kelompok kerja yang baik dan mampu. Maka anda 

akan … 

2 

 

3 1 4 

10 Anda datang terlambat dalam suatu rapat dimana bawahan anda 

semuanya sudah hadir lengkap. Berdasarkan pengalaman anda 

selama ini, anda berharap mereka sudah memulai rapat itu dengan 

lancar. Anda memang melihat mereka sedang berdiskusi dengan 

penuh semangat tentang tugas yang harus mereka selesaikan, 

dimana tugas tersebut sangat berbeda dengan tugas-tugas yang 

biasanya mereka kerjakan selama ini. Maka anda akan ... 

1 4 

 

3 

 

2 
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Lanjutan Tabel 6. Nilai Jawaban Kuesioner Perilaku Kepemimpinan 

No. Pertanyaan 

Nilai Jawaban 

A B C D 

11 Seorang bawahan anda memiliki catatan prestasi kerja yang cukup 

baik selama ini berkat dorongan anda kepadanya meskipun anda 

sedikit sekali memberinya pengarahan. Sekarang ini dia mendapat 

tugas yang sama yang harus diselesaikan sampai tahun depan. Anda 

harus memutuskan bagaimana cara pengawasan yang akan anda 

berlakukan kepadanya. Maka anda akan :………. 

1 3 2 4 

 

12 Di masa lalu, anda sudah bekerja baik dengan semua bawahan anda 

dengan pengarahan dan dorongan anda. Produktivitas yang dicapai 

tinggi dan mereka semua bekerjasama dengan baik, Mengenal sifat 

mereka ini, anda yakin mereka kini sudah mampu bekerja lebih baik 

dengan cara mereka sendiri. Anda sendiri sudah lebih banyak 

mengerahkan tenaga anda pada tugas-tugas baru lainnya dan 

mereka tetap berhasil baik. Sekarang anda bermaksud memberikan 

kepada mereka tugas-tugas baru ini sebagai tugas tambahan bagi 

mereka. Maka  anda akan… 

4 3 2 1 

13 Baru-baru ini anda sudah menugaskan seorang karyawan baru 

untuk menyelesaikan suatu tugas penting. Meskipun dia sebenarnya 

tidak berpengalaman dan kurang percaya diri dalam melaksanakan 

tugas seperti itu, namun anda merasa bahwa dia sesungguhnya 

memiliki kemampuan dan potensi untuk itu. Maka anda 

akan…………. 

1 4 3 2 

14 Atasan anda telah menugaskan anda dan staf anda untuk 

meningkatkan produktivtas kerja 10% dari yang sudah ada. Anda 

tahu hal itu dapat dilakukan, namun menuntut keterlibatan penuh 

anda sendiri dalam pelaksanaannya, untuk meringankan beban 

kerja, anda menugaskan salah satu bawahan anda untuk 

mengerjakan secara penuh salah satu bagian penting dari rencana 

peningkatan produktivitas 10% tersebut. Orang ini memang sudah 

terbiasa dan sangat berpengalaman dalam hal tersebut, namun 

kelihatannya dia sedikit ragu apakah dia memang mampu 

mengerjakannya. Maka anda akan………… 

2 3 

 

1 

 

4 

15 Salah satu bawahan anda  telah mengajukan suatu saran perubahan 

tata kerja yang cukup menarik dan mengesankan bagi anda sendiri. 

Pada waktu-waktu yang lalu, ia memang sudah membuktikan, 

mampu mengemukakan dan menerapkan saran-saran perbaikan 

yang berdaya hasil dengan dukungan penuh dari anda,karena itu 

anda sangat mempercayai kemampuannya. Maka anda akan ……. 

4 3 2 1 
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Lanjutan Tabel 6. Nilai Jawaban Kuesioner Perilaku Kepemimpinan 

No. Pertanyaan 

Nilai Jawaban 

A B C D 

16 Karena masalah keluarga, anda terpaksa tidak bisa menghadiri dua 

rapat terakhir sebuah panitia yang anda pimpin. Setelah itu anda 

menghadiri rapat yang ketiga, dan anda sudah menemukan bahwa 

para anggota kepanitiaan bawahan anda sudah berfungsi baik dan 

membuat banyak kemajuan kerja, Anda sendiri merasa kikuk 

tentang bagaimana caranya menyesuaikan diri ke dalam kelompok 

yang sudah berjalan itu dan agak ragu apa peranan yang semestinya 

anda kerjakan. Maka anda akan  ……. 

1 

 

2 3 4 

17 Semua bawahan anda adalah orang-orang yang berkemampuan dan 

dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik menurut cara mereka 

sendiri. Anda biasanya sering meninggalkan mereka dan 

mewakilkan tanggungjawab kepemimpinan anda kepada salah satu 

di antara mereka. Biasanya pada saat inilah hasil kerja mereka 

semua menjadi tidak memuaskan.maka anda akan …..  

2 4 1 3 

18 Anda sudah sependapat dengan bawahan anda untuk 

memberlakukan suatu aturan tata kerja baru jika beberapa sasaran 

jangka panjang pekerjaan anda sudah dapat dicapai nanti. 

Pengalaman-pengalaman anda sebelumnya menunjukkan bahwa 

jika suatu tata kerja baru diterapkan, bawahan anda biasanya cukup 

mudah untuk menyesuaikan diri dan melaksanakannya meskipun 

pada awalnya selalu mengalami kesulitan karena belum terbiasa 

atau trampil mengerjakannya. Maka anda akan….. 

4 3 2 1 

19 Anda baru saja diangkat sebagai ketua suatu satuan tugas khusus. 

Di bawah pimpinan ketua yang lama, para anggota satuan tugas 

telah melaksanakan pekerjaan mereka dengan cukup memuaskan 

berkat adanya pengawasan dan dorongan dari sang ketua lama. 

Sejak anda mengambil alih jabatan ini, ternyata para anggota lebih 

banyak tertarik melakukan kegiatan-kegiatan sosial daripada 

mengerjakan tugas-tugas pokok mereka. Akibatnya adalah hasil dan 

mutu pekerjaan mereka menurun sekali. Maka anda akan……….. 

2 4 

 

1 3 

20 Salah seorang bawahan anda mendapat suatu tugas baru yang ia 

sendiri sebenarnya masih kurang berpengalaman dalam 

melaksanakan tugas baru seperti itu. Tapi dalam tugas-tugas lain 

selama ini, ia mampu mengerjakan dengan baik. Maka anda 

akan…… 

3 1 2 4 
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TABEL 7. LEMBAR JAWABAN ANGKET KARUNIA ROHANI 

Nama         : 

Jabatan di Panitia Perancang  : 

Karunia Rohani saya  :No.__*,__*,__*,__*,__* 

No. / 

Nilai 

No. / 

Nilai 

No. / 

Nilai 

No. / 

Nilai 

No. / 

Nilai 

Total 

Nilai 

Karunia 

1  30  59  88  117   Nubuat 

2  31  60  89  118   Gembala/Pdt. 

3  32  61  90  119   Mengajar 

4  33  62  91  120   Hikmat 

5  34  63  92  121   Pengetahuan 

6  35  64  93  122   Nasihat 

7  36  65  94  123   Membedakan roh 

8  37  66  95  124   Memberi 

9  38  67  96  125   Menolong 

10  39  68  97  126   Mengasihani / belas kasihan 

11  40  69  98  127   Misionari 

12  41  70  99  128   Penginjil/mengabarkan Injil 

13  42  71  100  129   Suka memberi tumpangan 

14  43  72  101  130   Iman 

15  44  73  102  131   Kepemimpinan 

16  45  74  103  132   Pengorganisasian 

17  46  75  104  133   Mujizat 

18  47  76  105  134   Penyembuhan 

19  48  77  106  135   Bahasa Lidah 

20  49  78  107  136   Menafsir makna bahasa lidah 

21  50  79  108  137   Kemiskinan 

22  51  80  109  138   Menulis 

23  52  81  110  139   Pendoa syafaat 

24  53  82  111  140   Mengusir setan 

25  54  83  112  141   Pelayanan 

26  55  84  113  142   Seni 

27  56  85  114  143   Ketrampilan jasmani 

28  57  86  115  144   Menyanyi 

29  58  87  116  145   Bermain musik 

146  147  148  149  150   Menyambut tamu 
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TABEL 8. HUBUNGAN KARUNIA ROH DAN PELAYANAN 

No. Bidang Pelayanan Karunia Rohani 

1 Pelayanan Doa 

 

a. Karunia Berdoa Syafaat 

b. Karunia Berkata-kata bahasa lidah 

c. Karunia Mengartikan bahasa lidah 

d. Karunia Mengusir setan 

e. Karunia Kesembuhan Ilahi 

2 Pelayanan Puji-pujian a. Karunia Musik 

b. Karunia Menyanyi 

c. Karunia Seni 

3 Pelayanan Penginjilan 

 

a. Karunia Pengabaran Injil 

b. Karunia Kemiskinan 

c. Karunia Membuat mukjizat 

d. Karunia Membedakan roh 

e. Karunia Misionari 

4 Pelayanan Pemuridan a. Karunia Mengajar 

b. Karunia Iman 

c. Karunia Hikmat 

d. Karunia Melayani dengan tenaga 

e. Karunia Makrifat 

5 Pelayanan Persekutuan a. Karunia Memberi 

b. Karunia Ketrampilan jasmani 

c. Karunia Memberi tumpangan  

d. Karunia Menyambut tamu 

e. Karunia Berbelas kasihan 

f. Karunia Pelayanan 

6 Kepengurusan yang Baik 

 

a. Karunia Penggembalaan 

b. Karunia Nasehat 

c. Karunia Kepemimpinan 

d. Karunia Nubuat-berkhotbah 

e. Karunia Menulis 

f. Karunia Pengorganisasian 
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TABEL 9. IDENTIFIKASI JAWABAN HASIL WAWANCARA 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Saat ini anda aktif pelayanan di bidang apa? 

 

1. Pelayanan Doa 

2. PelayananPuji-pujian 

3. Pelayanan Penginjilan 

4. Pelayanan Pemuridan 

5. Pelayanan Persekutuan 

6. Kepengurusan yang baik 

2 Apakah anda merasa senang dan cocok dengan apa 

yang anda lakukan sekarang? 

1. Ya 

2. Ragu-ragu 

3. Tidak 

3 Tahukah Anda tentang karunia atau talenta yang 

diberikan Tuhan kepada Anda untuk melayani? 

1. Ya 

2. Ragu-ragu 

3. Tidak 

4 Bagaimana menurut penilaian Anda peranan 

pemimpin yang ada di gereja Anda dalam 

mengembangkan karunia Anda? 

1. Sangat mendukung 

2. Mendukung 

3. Tidak mendukung 

5 Apakah gereja memberi kesempatan dan fasilitas 

kepada anda yang menolong untuk mengembangkan 

pelayanan sesuai dengan karunia anda? 

1. Ya  

2. Ragu-ragu 

3. Tidak 

6 Apakah gereja dan para pemimpin gereja 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

anggotanya untuk melibatkan diri dalam pelayanan 

yang sesuai dengan karunia masing-masing? 

1. Ya 

2. Ragu-ragu 

3. Tidak 

7 Apakah menurut anda jemaat banyak yang ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan di gereja dalam rangka 

mengembangkan pelayanan sesuai dengan karunia 

yang dimiliki? 

1. Ya 

2. Ragu-ragu 

3. Tidak 

8 Menurut anda apakah gereja anda sekarang 

bertumbuh dengan peran para pemimpin gereja 

seperti yang  anda harapkan? 

1. Ya 

2. Ragu-ragu 

3. Tidak 
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TABEL 10. TABULASI KARUNIA ROHANI 

No Nama 
No. Karunia 

1 2 3 4 

1 AY 2 3 29 12 

2 AkP 29 15 28 27 

3 AnT 8 25 15 16 

4 AnK 3 30 6 9 

5 BS 30 16 25 13 

6 NS 8 9 30 10 

7 Ca 8 9 13 25 

8 CWW 8 9 27 30 

9 Ch. SS 8 3 4 25 

10 Ch. TM 3 28 8 15 

11 DS 25 12 8 30 

12 DK 9 25 30 10 

13 Drs 3 9 13 14 

14 Dry 29 26 12 27 

15 Dm F. 29 28 15 25 

16 Dw 14 9 30 28 

17 E. Ich. 28 15 27 10 

18 EHP 29 28 8 15 

19 Er R 28 29 15 25 

20 EFP 28 9 30 25 

21 Al DK 3 6 8 15 

22 Fr S 9 8 8 15 

23 Gmt 8 10 23 25 

24 Hry 8 23 30 25 

25 Ind H 25 21 23 8 

26 Int P 3 28 9 12 

27 Knw 30 21 2 4 

28 LP 12 23 18 25 

29 Llk 3 25 13 9 

30 Lth 29 15 25 16 
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Lanjutan Tabel 10.  Tabulasi Karunia Rohani 

No Nama 
Karunia 

1 2 3 4 

31 M. Kt 9 13 30 25 

32 Mnt 3 9 8 23 

33 Pic. Y 29 28 30 25 

34 D. Ppt 28 8 15 16 

35 Pnr 29 16 8 23 

36 Pt Bt 8 28 11 30 

37 Rt.Pmd 9 28 30 8 

38 Rm Is 13 30 21 14 

39 Sw Prs 13 16 10 15 

40 Stb 27 25 9 26 

41 Sgt 8 4 26 13 

42 Sr Mly  8 25 9 30 

43 Sr pps  4 27 13 23 

44 Stn 2 3 14 6 

45 Sjt 29 8 26 28 

46 Tt Rt 2 3 8 14 

47 Rdt Prt 28 30 8 25 

48 Trs 27 9 26 8 

49 Tt Ut 8 28 15 9 

50 Utm 8 30 25 9 

51 Vn Kt 30 3 8 15 

52 Ytt 18 6 24 25 

53 Yhn 29 3 28 25 

54 Rash  9 12 8 6 

55 Rn 12 11 10 2 

56 Dmr 29 28 3 25 

57 Ry Mt 12 6 3 2 

58 Ms Yw 26 12 5 23 

59 Hlk 29 3 28 25 

60 Rtn 9 5 13 25 
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Keterangan :  

1. Nubuat  

2. Gembala/Pendeta.  

3. Mengajar  

4. Hikmat  

5. Pengetahuan 

6. Nasihat  

7. Membedakan roh  

8. Memberi  

9. Menolong  

10. Mengasihani / belas kasihan  

11. Misionari 

12. Penginjil 

13. Suka memberi tumpangan 

14. Iman 

15. Kepemimpinan  

16. Pengorganisasian  

17. Mujizat  

18. Penyembuhan  

19. Bahasa Lidah  

20. Menafsir bahasa lidah  

21. Kemiskinan  

22. Menulis  

23. Pendoa syafaat  

24. Mengusir setan  

25. Pelayanan  

26. Seni  

27. Ketrampilan jasmani 

28. Menyanyi 

29. Bermain musik 

30. Menyambut tamu 
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