
STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PERSEPSI ANGGOTA 

DEPARTEMEN KAUM MUDA TENTANG SERVANT LEADERSHIP 

(SUATU PENELITIAN MENGENAI PERSEPSI ANGGOTA DEPARTEMEN KAUM 

MUDA TENTANG “VIRTUOUS CONSTRUCT” SERVANT LEADERSHIP DI GEREJA 

SIDANG JEMAAT ALLAH (GSJA) AGAPE SAMARINDA) 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Menempuh Sidang Sarjana pada Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha 

 

Oleh : 

NINDY KELLY C. WALANDA 

NRP :1133003 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2018 



i 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur, hormat peneliti kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah 

memberikan hikmat dan kemampuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian dengan judul “Studi Deskriptif mengenai Persepsi Anggota Departemen 

Kaum Muda tentang Servant Leadership (Suatu Penelitian mengenai Persepsi 

Anggota Departemen Kaum Muda tentang ‘virtuous construct’ Servant Leadership 

di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Agape Samarinda) ini dengan optimal. 

Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Skripsi di Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti banyak memeroleh 

kontribusi dari berbagai pihak, berupa dukungan, bantuan, bimbingan, informasi 

serta masukan yang memberikan wawasan dan manfaat besar bagi penelitian ini. 

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Irene P. Edwina, M.Si., psikolog selaku dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Fundianto, M.Psi., Psikolog, sebagai dosen pembimbing I yang selama ini 

banyak memberikan wawasan dalam penelitian, memberi pengarahan, selalu 

menyediakan waktu untuk bimbingan, serta membantu peneliti menemukan 

solusi dari kesulitan-kesulitan selama proses penyusunan penelitian ini.  
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3. Tessalonika S, M.Psi., Psikolog, sebagai dosen pembimbing II yang selalu 

bersikap ramah dan sangat terbuka menerima peneliti selama proses bimbingan 

berlangsung, memberikan informasi dan masukan yang sangat bermanfaat 

untuk menyempurnakan penelitian ini. 

4. Ira Adelina M.Psi., Psikolog, selaku dosen wali yang selama ini telah banyak 

membantu mengarahkan peneliti dalam proses akademik, khususnya saat 

menempuh usulan penelitian dan skripsi. 

5. Badan Pengurus Daerah (BPD) GSJA Kalimantan timur, khususnya Bapak Pdt. 

Yusak dan Pdt. Yono Suyana, yang telah banyak membantu peneliti dalam 

proses penyediaan informasi dan data-data mengenai perkembangan Gereja 

GSJA di wilayah Kalimantan Timur, yang sangat dibutuhkan selama proses 

penyusunan penelitian. 

6. Ketua Departemen Kaum Muda Daerah (DKMD), Leon Solang selaku youth 

pastor wilayah Kalimantan Timur, yang telah banyak memberikan dukungan 

dan informasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti. 

7. Pemimpin-pemimpin Gereja (Pendeta) yang membantu peneliti dalam 

memeroleh gambaran mengenai kepemimpinan dan kepengurusan di 

Departemen Kaum Muda GSJA lokal, khususnya Ibu Pdt. Natalia Djoko 

Sadmono dan Bapak Pdt. Andreas & Istri. 

8. Ketua beserta anggota-anggota Departemen Kaum Muda GSJA Agape 

Samarinda yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam 

survey awal hingga pengambilan data, kooperatif dan sepenuhnya mendukung 

peneliti. 
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9. Orangtua, Papa & Mama yang telah banyak mendukung dan memfasilitiasi 

peneliti, mendampingi dan membantu peneliti dalam proses penelitian, 

khususnya saat melakukan survey awal di Kalimantan Timur. 

10. Royyan Bagus Nugraha, rekan yang telah banyak berkontribusi, 

menyumbangkan informasi-informasi penting mengenai fenomena 

kepemimpinan kaum muda khususnya di GSJA Kalimantan Timur, serta 

mendukung dan mendampingi peneliti selama proses penyusunan Skripsi 

sampai dengan selesai.  

11. Febiola Eka Putri, Vionna Augrina, dan Hana Tantowi, sahabat sekaligus rekan 

se-fakultas yang selalu terbuka untuk diskusi mengenai penelitian di bidang 

ilmu Psikologi, meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan 

dalam penelitian ini. 

12. Dea Hansel & James Jonathan W, rekan seangkatan yang sempat meneliti 

mengenai servant leadership, yang telah banyak membantu peneliti dalam 

diskusi dan mengembangkan wawasan mengenai variabel ini, serta mendukung 

peneliti dengan menyediakan ebook dan journal-journal terkait servant 

leadership. Kak Rusli, yang juga meneliti mengenai servant leadership dan 

bersedia meluangkan waktu untuk diskusi serta memberikan bantuan kepada 

peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai servant leadership.  

13. Septiyani Haryono, Mellisa Bunjamin, Mentari Simamora, Melly Reginwati, 

Metta Dewi, Evan setiawan rekan seperjuangan yang selalu membantu dan 

berkomunikasi dengan peneliti selama proses penyusunan penelitian. Ana 

Rizkinia, Florenan Dayce Wata, Mignon Tania, dan seluruh rekan-rekan 
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seangkatan yang saling mendukung dan memberikan informasi bermanfaat 

dalam Grup angkatan 2011.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan dan 

kesalahan yang perlu di evaluasi. Oleh karenanya, peneliti terbuka dalam menerima 

arahan serta masukan dari berbagai pihak untuk kepentingan pengembangan 

penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Akhir kata, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya.  
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