
LAMPIRAN A 

DATA PRIBADI 

Nama : 

Usia  : 

Jenis Kelamin          : 

Lama Keanggotaan  
di : 

Kelompok Kecil 



LAMPIRAN B 

KERANGKA WAWANCARA DATA PENUNJANG 

1. Apakah Saudara saat ini tinggal bersama dengan kedua orang tua Saudara? 

2. Agama apakah yang dianut oleh kedua orang tua Saudara? 

3. Apakah kedua orang tua Saudara menganut agama tersebut sejak lahir? 

4. Meurjt Saudara, apakah kedua orang tua Saudara taat dalam menjalankan 

agama yang mereka anut? 

5. Agama apakah yang dianut oleh adik/kakak Saudara? 

6. Apakah orang tua Saudara dalam membuat suatu keputusan yang 

berhubungan dengan Saudara, mendiskusikannya terlebih dahulu dengan 

Saudara? Mengapa? 

7. Menurut Saudara, apakah  Saudara merupakan individu yag mudah 

terpengaruh dengan teman-teman/ lingkungan? Jelaskan! 

8. Kebanyakan teman-teman Saudara beragama apa? 



LAMPIRAN E 

HASIL WAWANCARA 

Subjek 1 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): M. P. 

Usia: 21 tahun 

Jenis kelamin: Perempuan 

Lama keanggotaan KK: 3 tahun 

Gereja: HKBP-GII 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 
2. Kristen 

3. Ya 

4. Ayah jarang ke gereja. Ibu rajin ke gereja 

5. Kristen 

6. Ya, orang tua percayakan ke anak karena percaya. 

7. Ya mudah terpengaruh, gampang terbawa untuk main. Tapi kalau sedang 

banyak tugas ia tidak mau. 

8. Kristen 

Status Identitas. 

1. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tapi tetep satu. Allah Bapa itu Bapa kita 

yang di surga. Kalau Allah Putra itu Allah yang turun ke dunia nah kalo 

Roh Kudus itu yang menyertai kita. Tapi tetep aja satu. 

2. Dosa itu hal yang ga diinginkan oleh Tuhan kita lakukan. Kita tau itu salah 

tapi kita lakukan kita salah. Melakukan apa yang dilarang Tuhan. 



3. Keselamatan itu penebusan dosa. Kita lahir ke dunia, kita udah percaya 

Tuhan kita udah diselamatkan. Kalo udah percaya Tuhan Yesus secara 

pribadi, jadi Tuhan udah diam di dalam aku. 

4. Ga peraah tapi lumayan tau misal muslim 

5. Gatau 

6. Baptisan itu percikan air, jadi bukti bahwa dia udah percaya Tuhan. 

7. Perjamuan kudus itu kayak kita udah merasakan apa yang Tuhan rasakan. 

Maknanya ga tau karena belum sidi. 

8. Kalo muslim ya sembahyang aja. 

9. Dari gereja, dari PMK dan KK. Ga suka can info dari media-media gitu 

sih. 

10. Mengenai ajaran moral, tingkah laku kita. 

11. Sering kayak ada seminar-seminar. 

12. Ga. 

13. Mendiskusikan dengan kelompok kecil. 

14. Mengenai bahannya, keseharian. 
 

15. Sesekali ngobrol tentang agama dengan teman kalo dia lagi ada masalah. 

Karena hanya firman Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah 

16. Hanya momen-momen tertentu. Cukup sering tapi ga pasti. 

17. Ga tau kelebihan dan kekurangan agama Kristen. 

18. Ga tau kelebihan dan kekurangan agama lain 

19. Ga pernah meragukan agama Kristen. 

20. Perasaarmya biasa aja. Karena hanya sekedar merasa tau aja. 

21. Ga tau kenapa ngerasa biasa aja. 

22. kecewa banget kalo ga dapet info nya. 

23. Seneng karena bisa sharing dengan yang lain. 

24. Menganut Kristen karena keputusan sendiri. 

25. Di kuliah ada yang membimbing tahun 2005 yang ngajarin. Terus ada 

masalah dan masalah itu bisa diselesaikan 



26. Pertimbangan beragama karena aku rasakan ketika aku di dalam Dia 

merasa tenang dan tentram. Kalau ada masalah itu mendewasakan aku. 

Dengan percaya sama Tuhan aku bisa menyelesaikan masalahku. 

27. Perintah, untuk mengasihi sesama. Dilarang berbohong gitu. 

28. Interakasi, rendah hati 

29. Ritual atau ibadah: kebaktian, saat teduh. 

30. Alasannya hari minggu: hari ketujuh itu hari beristirahat, hari sabat. 

31. Menjalankan secara konsisten: ga sih tapi berusaha. 

32. Hubungan pribadi dengan Allah kalau hubungan pribadi dengan Tuhan itu 

baik hari-hari yang dijalani itu juga baik. 

33. Mencoba untuk menjalankan ibadah dengan rutin. 

34. Karena malas, terbuai karena capek dll karena jenuh. 

35. Nyaman hidup sesuai ajarann agama Kristen, ngerasa Tuhan menyertai 

kita. 

36. Ngerasa bersalah, ngerasa ga layak, ngerasa berdosa. 

37. Ngerasa seneng. Firman yang didapet itu menegur kita, mengingatkan kita. 

Ketemu temen-temen kita juga. 

38. Ngeresa hampa karena ngerasa ga ada yang didapet. 

39. Panutan: ga ada. 

40. 

41 . -  

42. Peran KK: tempat untuk sharing dan menemukan solusi.tempat diskusi, 

kayak keluarga. 

43. Berubah semakin menanjak 

44. Menjadi teladan karena aku orang yang mau belajar dan dibimbing terns 

untuk bertumbuh sama pembimbing. 

45. Ya akan tetap menjalankan ritual 

46. PH: seagama dan sudah bertumbuh Karena di PMK udah diajarin kayak 

gitu, jadi bisa saling dukung. 

47. Ngebebasia tapi dari kecil akan mengajari tentang Tuhan. Karena kalo 

percaya itu hak pribadi orang. 



48. Pernah. 

49. Ga mau nerima ajaran lain. 

50. Sangat penting 

51. Ga pernah 

52. dan ga tau. 

53. Sangat penting. 

Subjek 2 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): M. S. 

Usia: 18 tahun 

Jenis kelamin: Pererapuan 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GKP 

Pelayanan: guru sekolah minggu di gereja 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: di gereja 

Data Penuujang 

1. Ya. 

2. Kristen 

3. Ya 

4. Taat. Papa pendeta dan mama aktif di gereja. 

5. Kristen 

6. Orang tua berdiskusi dulu dengannya sebelum ambil keputusan. 

7. Ya mudah terpengaruh lingkungan, karena merasa tidak pecaya diri. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya satu kesatuan tapi terdiri 

dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. 

2. Dosa, melakukan sesuatu yang salah menurut agama kita. 



3. Keselamatan, cara ngedapetinnya kalo kita datang sama Tuhan. Kita 

terbebas dari lingkup. Pokoknya keselamatan itu begitu lah. Apa ya? 

Keselamatan itu datang dari Allah dan untuk dapetin keselamatan itu kita 

ngikutin perintahNya. Kalo kita melanggar perintahNya berarti kita ga 

selamat. 

4. Ga pemah belajar agama lain. 

5. Baptisan dan perjamuan kudus. 

6. Baptisan, waktu masih bayi dibawa oleh orang tua ke pendeta supaya 

menjadi anak Allah. Tapi waktu itu kita ngikut agamanya itu karena ikut 

agamanya orang tua. Sidi, percaya pada Allah tapi pada saat dewasa, jadi 

menganut agamanya bukan karena orang tua kita Kristen. 

7. Perjamuan Kudus. Roti itu tubuh Kristus, Anggur itu darah Kristus. Untuk 

menghargai karena Kristus sudah mati untuk kita, intinya aku ga tau pasti 

untuk apa. 

8. Ritual agama lain: Budha doanya pake hio.  Islam, sholat. Katholik, 

komuni pertama. 

9. Dapet info dari gereja,dari sekolab. dari orang tua. Kurang tertarik cari 

informasi gitu dari media, lebsili seneng dengerin. 

10. Info yang dicari aku pengen tau soal ritual-ritual gitu. 

11. Sering nanya-nanya ke orang tua 

12. Nanya tentang agama lain ke papah 

13. Iya karena lebih enak aja. PKKnya lebih jelas kalo ngejelasin. 

14. Bahan yang ada di buku dan sharing kehidupan sehari-hari. 

15. Ga pernah diskusi dengan orang Iain karena ngerasa risih aja gitu. Paling 

sama papa. 

16. Cukup sering diskusiin tentang agama dengan papa. 
 

17. Kelebihan dan kekurangan Kristen; kelebihannya ada 10 hukum taurat jadi 

perintahnya jelas dan tertata. Kekurangannya ga tau 

18. Kekurangan agama lain, islam, poligami, tatacara ibadahnya ribet. Budha, 

doain orang mati. Kelebihannya islam melakukan ibadah bersama seperti 

ngaji. 



19. Ga pernah soalnya percaya banget kayak keselamatan gw tuh pasti 

selamet. Ga pernah terbesit untuk pindah agama karena banyak hal yang 

sudah dilalui dalam agama terus Tuhan tuh tolong aku banget. 

20. Penasaran. 

21. Pengen tau supaya banyak tau dan nanti bisa menjelaskan ke orang lain. 

22. Bete, bakal kepikiran terus karena emang sifat saya seperti itu kalo ga 

dapetin apa yang saya mau 

23. Seneng dan puas. 

24. Masuk agama Kristen karena keputusan sendiri. 

25. Waktu kelas 5 SD ada guru sekolah minggu yang ngajarin. 

26. Alasan yang mendasari karena pengalaman 

27. Yang diperintahkan mengasihi sesama, jangan mengecewakan orang lain. 

Yang dilarang berjinah dan membunnh. 

28. Ajaran tentang interaksi harus saling menghargai dan ga boleh ngecewain 

sesama. 

29. Perjamuan Kudus dan baptisan 

30. Alasan ibadah pada hari minggu karena 6 hari Allah bekerja. Hari ketujuh 

itu hari istirahat dan memfokuskan diri sama Tuhan. 

31. Menjalankan secara konsisten 

32. Karena kalo kita ngomong tapi ga ngelakuin sama aja nol gede. 

33. Selalu ngelakuin ritual 

34. Karena ngerasa butuh. 

35. Ngerasa bangga karena bisa ngelakuin apa yang aku tau itu baik untuk 

dilakukan. 

36. Ngerasa aneh karena yakin biasanya bisa. 

37. Ngerasa enak karena pengen deket sama Tuhan. 
 

38. Kalo ga ngelakuin ngerasa bersalah dan merasa berdosa. 

39. Papah karena ngajarin banyak hal tentang agama 

40. Dalam semua hal papa jadi panutan 

41. Baca Alkitab, kebaktian, dll 



42. Membangun untuk lebih bertumbuh ngajarin aku banyak hal dan jadi 

tempat nanya. 

43. Bertambah. 

44. 10 tahun akan datang akan lebih bisa ngajarin orang karena aku pengen 

cerita ke orang tentang agama aku. 

45. Akan tetap melakukan ritual ibadah seperti sekarang. 

46. Pasangan hidup haras seiman, anak Tuhan. Karena diwanti-wanti oleh 

orang tua dan supaya nanti kalo ngedidik anak sama 

47. Haras Kristen karena aku yakin agama yang aku anut ini udah bener. 

48. Ga pernah. 

49. menolak 

50. Sangat penting 

51. Ga pernah. 

52. Marah 

53. Sangat penting karena kalo kita udah nganut suatu agama ga boleh 

setengah-setengah. 

Subjek 3 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): C. S. 

Tanggal lahir: 22 tahun 

Jem's Kelamin: Laki-laki 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun. 

Gereja: GKI 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. Ya 



4. Ya, cukup taat sering ikut terlibat di gereja tapi ga saat teduh. 

5. Kristen 

6. Ya. Orang tua mendiskusikan, menyarankan dan mengarahkan karena ga 

pengen anaknya terkekang. 

7. Subjek sangat susah terpengaruh lingkungan karena apa yang orang lain 

sampaikan belum tentu benar. 

8. Teman kebanyakan beragama Kristen dan Islam. 

Status Identitas 

1. Tiga dalam satu seperti telur antara kuning, putih dan kulitnya. Yang 

disebut telur itu semuanya. Dalam tiga wujud mereka itu satu misi dan 

satu visi, terus mereka itu satu kuasa. 

2. Penyimpangan perilaku kita terhadap perintah dan kehendak Tuhan. 

3. Anugerah dari Tuhan karena kita punya iman kepadaNya. Arti selamat itu 

sendiri adalah tidak jatuh dalam dunia maut dan akan mendapatkan hidup 

kekal. 

4. Pernah tapi hanya sekilas-sekilas, misal baca buku tentang 25 nabi dalam 

Islam tapi hanya sekilas-sekilas. 

5. Paling perj amuan kudus 

6. Baptisan itu penyerahan diri kita seutuhnya dan bener-bener menaruh iman 

kita pada Dia. 

7. Perj amuan Kudus itu menghayati kembali penebusan Kristus untuk kita 

8. Mam, idul fitri dan idul adha. Tapi ga ngerti maknanya. 

9. Dari buku renungan, internet karena mudah dijangkau/ diakses. 

10. Info tentang hal-hal ketmanan aplikatif 

11. Jarang 

12. Ga cari tentang agama lain dari media tersebut. 

13. Diskusi agama dengan KK pernah tapi ga sering 

14. Yang    biasanya    didiskusiin    tentang    

pergumulan-pergumulan    dan 

pengalaman-pengalaman. 



15. Suka diskusi dengan orang lain tapi sering diskusi dengan teman yang 

beda agama. Karena kadang ada suatu kemiripan ajaran dengan agama 

tersebut dan karena rasa penasaran. 

16. Cukupjarang 

17. Kelebihan Kristen, jaminan keselamatan dan kasih. Kekurangannya ga ada 

18. Kelebihan dan kekurangan agama lain.  Islam, kelebihannya menjadi 

berkat bagi seluruh bangsa dan lebih mengikat untuk melakukan suatu 

perbuatan baik. Kekurangannya ga ada yang namanya kasih, seolah-olah 

Tuhan itu jauh, tidak ada janji keselamatan. Budha, kelebihannya punya 

kata-kata bijak, kekurangannya menyembah itu di tempat tertentu dan 

terpatok sama patung, Katholik, kelebihannya lebih punya aturan yang 

mengikat, kekurangannya terlalu mengagungkan Bunda Maria. 

19. Ga pernah meragukan karena dari awal sejak kecil dibimbing untuk kenal 

siapa sih Tuhan itu. Terus ikut PA dan banyak bukti nyata yang Tuhan 

lakukan dalam hidup saya jadi saya makin percaya. 

20. Kalo cari info tentang topik-topik khusus yang aplikatif dari agama 

Kristen merasa semangat dan senang 

21. Karena hal itu akan dapat membimbing saya. 

22. Saat ga dapet ya penasaran 

23. Ngerasa lega karena saya merasa mendapat arahan. 

24. Iya, menganut agama Kristen karena keputusan sendiri. 

25. Saya Kristen dari kecil dan memantapkan keyakinan saya sekitar SMA 

kelas 3 karena waktu itu saya mendapat pengalaman yang saya rasakan 

sebagai teguran dari Tuhan. 

26. Karena pengalaman yang saya alami. 

27. Perintah itu ada hukum terutama, mengasihi Allah dan sesama manusia. 

Kalo yang dilarang itu dilarang mencuri, membunuh, berdusta, 10 hukum 

taurat 

28. Perlu membatasi diri tapi tidak menutupi diri, terbuka untuk berteman 

dengan siapapun tapi jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. 

29. Kebaktian hari minggu, persekutuan, persekutuan doa, PA, saat teduh. 



30. Karena hari minggu itu hari istirahat dari Tuhan. 

31. Gakonsisten. 

32. Saya berusaha tapi ga sampai karena masih egois. 

33. Cukup konsisten untuk saat teduh 

34. Sudah dibiasakan 

35. Merasa bebas, terkendali tapi dinikmati karena saat menerapkan ajaran 

Kristen banyak dampak baiknya ke kita. 

36. Merasa bersalah dan malu karena dosa itu ga pernah lepas sepenuhnya dari 

saya, malu karena mengulang kesalahan yang sama. 

37. Merasa tenang karena merasa Tuhan itu selalu memperhatikan hidup saya. 

38. Merasa malu dan bersalah karena kenapa mengkhususkan waktu sebentar 

aja kok ga bisa gitu. 

39. PKK karena dia mengorbankan waktunya untuk kemuliaan Allah. 

40. Dalam hal melepas keegoisan diri. 

41. Saat teduh pake buku renungan. Sebelumnya udah suka renungan sih, tapi 

acak langsung baca Alkitab ga pake buku renungan. 

42. Berperan sebagai seorang saudara untuk membimbing saya. 

43. Tidak. 

44. 10 taun ke depan mungkin bisa bimbing keluarga dan saudara-saudara. 

Karena saya ingin untuk membagikan yang saya ketahui. 

45. Ya 

46. Seiman karena dari ajaran Kristen sendiri emang seperti itu dan supaya 

bisa bertumbuh bersama. 

47. Ya, akan membebaskan tapi saya akan bimbing dalam ajaran Kristen. 

Supaya anak saya menjadi Kristen dari hatinya sendiri bukan karena saya 

yang suruh. 

48. Pernah. 

49. Tanggapannya menolak tetap ramah. 

50. Sangat penting, 7. Karena itu merupakan bimbingan yang paling utama, 

media utama untuk mengenal Allah. 

51. Ga pernah. 



52. Menolak dengan ramah 

53. Sangat penting, 7. Percuma kalo kita bilang kita percaya sarna Allah tapi 

tidak melakukan kehendakNya. 

Subjek 4 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): T 

Tanggal lahir: 21 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Lama keanggotaan KK: 3 tahun 

Gereja: GKI 

Pelayanan: Tidak 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Keduanya Kristen 

3. Sejak lahir 

4. Iya. Cukup taat, sering ikut kegiatan gereja tapi jarang membicarakan 

tentang rohani. 

5. Kristen 

6. Iya. Orang tua mengasih arahan supaya ga sia-sia 

7. Tidak. Saya punya keyakinan apa yang cocok buat orang lain belum tentu 

cocok buat saya. 

8. Kristen dan Budha 

Status Identitas 

1. Tiga itu bukan peran. Pokoknya satu Tuhan tapi tiganya itu ga tau apa sih. 

2. Dosa itu penyimpangan, pelanggaran firman Tuhan. 

3. Keselamatan itu hidup kekal dengan percaya Yesus sebagai juru selamat 

4. Ga 



5. Sakramen. Ga tail. 

6. Baptisan  itu  pengesahan  ahli  waris  surga,  pengesahan  

anak Allah. 

Penerimaan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 

7. Peringatan pengorbanan Kristus. 

8. Katholik, surat pengampunan dosa. Budha, kayak kebaktian-kebaktian 

gitu. Tapi cuma tau sekilas aja. 

9. Dari buku. Karena lebih terpecaya walau kadang buku susah dipahami 

10. Mengenai ajaran moral dalam bertingkah laku karena lebih kena ke 

kehidupan sehari-hari dan lebih bermanfaat. 

11. Kadang-kadang aja kalo lagi ada pertanyaan 

12. lya. Tentang ajaran dan doktrin agama lain.biasanya dari radio. 

13. lya. Karena mengena ke kehidupan sehari-hari. 

14. Tentang beriman kalo sedang menghadapi masalah. 

15. Kadang-kadang kalo orang lain nanya aja tentang Kristen,baru saya 

jelasin. Karena saya ingin membagikan iman saya. 

16. Sering. 

17. Kelebihannya saya ngerasa iman Kristen tuh bisa menjawab berbagai 

pertanyaan, kekurangannya ga bisa lihat Yesus secara langsung. 

18. Budha,kelebihannya   ajaran   reinkarnasi   kayaknya   lebih   

masuk   akal 

kelebihan.    Islam,    kelebihannya   ada   waktu   ibadah   

yang   rutin; 

kekurangannya ga ada jaminan hidup kekal karena terlalu menganggap 

gampang bahwa amal sebagai jalan ke sorga. Katholik, kekurangannya 

ibadahnya pake patung, berdoa ke Maria. 

19. Pernah. Tapi ga total. Karena mungkin aja ajaran agama Kristen itu udah 

pasti benar. 

20. Penasaran 

21. Karena pengen tau kebenaran sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya 

supaya aku memastikan punya iman yang bener. 

22. Ya tetap penasaran,dan cukup mengganggu saya. 

23. Senang karena saya bisa dapet petunjuk apakah saya di jalan yang benar 

atau yang salah. 



24. Keputusan sendiri. 

25. Sejak SMP, tidak memutuskan gimana-gimana sih cuma waktu itu jadi 

raj in ke gereja. 

26. Pemahaman dan rasional, kalo bisa dipahami. Agama Kristen cukup 

rasional cuma sampe sekarang masih ragu karena belum liat Yesus. Ini 

cukup mengganggu sih. Karena kebanyakan mikir iman jadi goyang gitu. 

27. 10 hukum taurat. Hormati orang tua, jangan membunuh, jangan mengingni 

milik sesama, menguduskan hari minggu. Kasihi sesamamu, jangan 

menghakimi, mengampuni. 

28. Ramah dan menganggap orang lain sebagai sesama, mengasihi sesama. 

29. Perjamuan kudus, baptisan, saat teduh 

30. Karena perintah ke-4 untuk menguduskan hari sabat, memperingati 6 hari 

Allah bekerja dan beristirahat pada hari yang ketujuh. 

31. Kurang konsisten. 

32. Karena terdesak emosi, misal kadang bohong. 

33. Saat teduh ga konsisten 

34. karena males bangun pagi dan kecapekan kalo malam. 

35. Seneng, karena ga gampang melakukannya. 

36. Ngerasa ga tenang, ngerasa bersalah karena tau yang bener tapi jatuh ke 

dosa. 

37. Senang tapi kalo saat teduh biasa aja karena kalo saat teduh suka ga ngerti 

tapi kalo kebaktian ya seneng karena ada yang kotbah jadi diterangkan jadi 

mengerti. 

38. Ngerasa sesak (kalo ga kebaktian minggu), sedih, ngerasa ada yang 

kurang. Karena kalo kebaktian itu mempakan istirahat secara rohani, bisa 

melepaskan pikiran-pikiran aku dari urusan-urusan duniawi. 

39. Ada panutan. Mamaku karena ia ga munafik, membuktikan kesaksian 

hidup mereka. 

40. Dalam hal imannya, imannya sederhana.percaya aja ga usah terlalu banyak 

mikir. 



41. Kalo ajaran agama ga ada yang aku lakukan gara-gara seseorang sih. 

Lebih karena kesadaran aja. 

42. Pengingat. Mengingatkan kalo ada yang salah. 

43. Ga 

44. Makin kuat karena lebih banyak pengalaman jadi lebih banyak hal yang 

bisa dipahami. 

45. lya menjalankan 

46. Yang seiman dan imannya serius. Karena laki-laki itu imam harus jadi 

contoh, dengan memiliki tujuan dan prinsip yang saraa. Kalo beda agama 

nanti beda tujuan prinsip. 

47. Akan dibebaskan tapi dididik dan dibimbing dengan agama Kristen. 

48. Ga 

49. Ya jawab  aja pertanyaan-pertanyaannya kalau perlu saya tunjukkan 

kesalahan-kesalahannya 

50. Tujuh. Karena agama menyangkut semua aspek kehidupan. 

51. Ga 

52. Paling menjawab bahwa itu adalah hak aku beragama. 

53. Enam. Penting tapi ga penting banget. 

Subjek 5 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): H.P. 

Tanggal lahir: 19 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Lama keanggotaanKK: l,5tahun 

Gereja: GKPI-GKIm 

Pelayanan: Choir- sie. Acara 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 



Data Penunjang 

1. Kos 

2. Kristen protestan 

3. Ya 

4. Mama taat, papa kurang taat. Keduanya sering kebaktian tapi mama lebih 

terlihat taat dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Kristen Protestan 

6. Iya, Orang tua hanya memberi pendapat sedangkan yang memutuskan 

adalah saya. Mungkin karena orang tua ingin mengajari saya mengambil 

keputusan supaya saya dapat menikmati apa yang saya putuskan. 

7. Iya. Saya mudah untuk ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitar saya 

tidak taxi kenapa alasannya. 

8. Sekarang Kristen, tapi kalo dulu lebih banyak Islam. 

Status Identitas 

1. Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka satu tapi... three in one. Seperti saya 

di kampus sebagai mahasiswa, di ramah sebagai anak dan di tempat kos 

sebagai teman kos. 

2. Sesuatu yang meleset dari sasaran. Sasarannya adalah kehendak Allah. 

3. Anugerah. Selamat dari hukum dosa itu sendiri. Hukum dosa kan maut. 

Jaminan keselamatan, jadi kita punya kepastian setelah hidup di dunia 

kemana sih. 

4. Hanya sepintas tentang Islam 

5. Sakramen? Ga tau. 

6. Baptisan, materai untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia pengikut 

Kristus.  Tapi belum tentu dia lahir baru. Maknanya hanya legalitas 

kekristenan. 

7. Perjamuan Kudus, mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. 

8. Islam, sholat 5 waktu. Budha, malam Bulan, berdoa menghadap bulan. 

9. Dari buku. Karena bisa diulang-ulang, bisa dibaca lagi nanti suatu saat bisa 

dibuka lagi. 



10. Doktrin-doktrin gitu. 

11. Cukup sering, satu bulan satu buku. 

12. Tidak 

13. Sejauh ini sih tidak. Tidak tahu kenapa. 

14. Masalah-masalah praktis, misal tentang saat teduh. 

15. Jarang ngomongin agama, belum punya mental untuk membicarakan soal 

agama, tertarik sih tapi takut dibilang sok. 

16. Jarang 

17. Kelebiharmya kasih. Kekurangan, ga ada 

18. Islam, kekurangannya konsep keselamatan bahwa manusia yang mencari 

Allah, kalo Kristen kan Allah yang mencari manusia. 

19. Meragukan agaraanya, tapi ga pernah meragukan Tuhannya. Ada doktrin- 

doktrin yang sulit dimengerti. 

20. Semangat, antusias. 

21. Karena kalo kita paham sesuatu jadi kita lebih bisa mengaplikasikannya, 

lebih percaya. Jadi saya mau tau sebanyak-banyaknya. 

22. Penasaran dan kecewa. Karena ngerasa ada yang ga jelas. 

23. Senang banget. Karena jadi bisa berbagi terns dari yang ga jelas jadi jelas. 

24. Awalnya kan karena kelurga tapi kesini-kesininya karena keputusan 

pribadi. 

25. Secara simbolis sih waktu katekisasi, waktu SMA, tapi yang saya hayati 

sih awal kuliah semester 1. 

26. Karena pengalaman, saya liat Tuhan yang membimbing hidup saya. Dan 

saya menjadi menyadarinya waktu awal kuliah. 

27. 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, hormati 

orang tua, jangan membunuh, jangan berzinah. 

28. Berlandaskan  kasih.   Kita   memperlakukan   orang  sama   

seperti   kita 

memperlakukan diri kita sendiri. 

29. Puasa, saat teduh, persekutuan doa dll 

30. Karena hari minggu itu hari Tuhan beristirahat setelah menciptakan bumi 

dan segala isinya, jadi bagi kita juga hari minggu hari istirahat. 



31. Berusaha konsisten 

32. Karena kadang diJuar kesadaran melakukan pelanggaran. 

33. lya. 

34. Keyakinan bahwa itu perlu. 

35. Tenang karena seperti merasa melakukan sesuai ajaran yang benar dan 

merasa dekat dengan Tuhan 

36. Merasa tidak pantas, ga tau diri. Kita udah ditebus sama Tuhan tapi kita 

berlaku kurang ajar. 

37. Nyaman karena dilakukan bukan dengan terpaksa tapi dengan senang hati. 

38. Ngerasa bersalah. Karena menurut saya ibadah itu merupakan kewajiban 

kita sebagai umat. 

39. Mama karena mama melakukan apa yang dikatakannya. 

40. Kasinnya mama. Mama mau minta maaf walaupun bukan dia yang salah. 

41. Pelayanan, baca Alkitab 

42. Sebagai pagar, bisa saling menjaga. 

43. Akan berubah, bertambah 

44. Tambah percaya, karena diperlengkapi dan memperlengkapi diri. Saya 

punya keinginan dan keyakinan untuk ke arah itu. 

45.lya 

46. Harus seiman, karena supaya bisa sama-sama bertumbuh. 

47. Tidak. Saya sudah yakin dengan Kristen 

48. Pernah 

49. Saya tidak membantah hanya dengerin aja tapi tidak terpengaruh. 

50. Tujuh. 

51. Tidak. 

52. Terus aja, tidak dihiraukan. 

53. Tujuh. 



Subjek 6 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): M.A. 

Usia: 20 Tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GBKP 

Pelayanan: PMK pengurus 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: Tidak 

Data Penunjang 

1. Kos 

2. Kristen 

3. Iya 

4. Taat beribadah, 

5. Kristen 

6. Iya. Karena yang menjalani itu saya, mereka tidak terlalu otoriter 

7. Iya. Kalo ambil keputusan suka plin-plan tergantung kata orang 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tiga   dalam   satu.   Allah   itu   cuma   satu   tapi   

penerapanNya   atau 

penyataanNya bisa dalam bentuk Roh, dalam bentuk manusia, dan dalam 

bentuk Bapa. 

2. Dosa, hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan 

3. Keselamatan, mendapat hidup yang kekal dengan menerima Kristus 

seutuhnya. 

4. Hanya sepintas aja 

5. Ada dua, permandian dan pernikahan 

6. Baptisan, disucikan dan dimandikan dalam nama Kristus, secara tidak 

langsung kita menerima Kristus dalam hidup kita. Menerima hidup baru. 



7. Perjamuan Kudus,  peringatan harinya Tuhan,  Mengingat Tuhan 

dan 

belajar membangun relasi dengan sesama di dalam Tuhan 

8. Tidaktahu. 

9. Baca buku, ga tau kenapa 

10. Tentang ajaran-ajaran moral 

11. Jarang, kurang lebih enam bulan sekali lah. 

12. Tidak 

13. Iya karenakan ada bahannya 

14. Sesuai dengan bahannya, tentang kehidupan Kristen. 

15. Kadang iya sama temen-temen, tergantung situasi. Secara ga langsung 

biasanya lagi ngobrol tapi terus nyangkut-nyangkut ke agama. 

16. Lumayan sering lah 

17. Tentang ajaran kasih 

18. Islam ga tau juga ya,  kayaknya  sama aja.  Hindu-Budha 

kesannya 

menyembah patung-patung gitu, keiebihannya ga tau. Katholik juga ada 

patung-patung gitu. 

19. Pemah kalo misalkan ada beda pandangan antara agama Kristen dengan 

agama lain. Apa contohnya ya? Lupa. 

20. Biasa aja sih 

21. Emang ga terlalu tertarik tentang agama gitu apalagi tentang agama lain. 

22. Kecewa, ya kecewa kalo pengen dapet sesuatu tapi ga dapet. 

23. Biasa aja, oh gitu. 

24. Awalnya karena orang tua. Tapi sejauh ini cukup yakin bahwa inilah 

pilihannya. 

25. Sejak SMP karena ada suatu peristiwa masalah keliiarga 

26. Karena udah bener-bener ngerasain Tuhan di hidup saya. 

27. Yang diperintahkan mengasihi. Kalo yang dilarang ada di 10 titah, jangan 

menyembah berhala, menghormati orang tua, jangan mencuri dsb 

28. Saling mengasihi, bukan hanya orang seiman. Mengasihi musuh juga. 

29. Baptisan, perjamuan kudus, kebaktian, saat teduh. 

30. Mungkin karena sabat kali ya. Itu hari ketujuh, Allah istirahat. 



31. Belumsih. 

32. Kadang masih suka melanggar. Kadang out of control, misal maslh suka 

bohong. 

33. Sampai sejauh ini iya sih. 

34. Misal saat teduh itu udah jadi makanan sehari-hariku. Kalo hari minggu ya 

apa salahnya satu minggu sekali, terus finnan Tuhan juga bilang jangan 

menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu. 

35. Enjoy, kalo ikut sesuai ajaran Tuhan ga tau dari mana suka ada jalan kelur 

gitu kalo nyerahin sama Tuhan 

36. Kesel sih karena ga sesuai dengan yang diharapkan. 

37. Enjoy, ada esensi yang aku dapet dari situ misal saat teduh tiap pagi ada 

aja yang baru jadi kayak ada yang mengarahkan gitu. 

38. Menyesal, karena kalo lagi kebaktian itu pasti ada yang kita dapet. Kalo ga 

kebaktian ya pasti ilang, jadi ga dapet deh. 

39. Orang tua, karena orang tua yang mengenalkan saat teduh dsb 

40. Dalam segala hal. 

41. Doa pagi, saat teduh, kebaktian 

42. Saling mengingatkan, 

43. Mudah-mudahan sih meningkat 

44. Meningkat kali ya. Karena kita kan udah ikut persekutuan 

45. Ya. Amin 

46. Seiman, supaya bisa saling mendorong 

47. Bebas tapi sebisa mungkin mengenalkan, tapi kalo mereka ga terima yang 

terserah karena itu kan hak asasi ya 

48. Belum 

49. Ya lewat aja, karena aku udah yakin dengan agaraa aku. 

50. Tujuh. 

51. Belum 

52. Lewat aja 

53. Tujuh. 



Subjek 7 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): S. P.T. 

Usia: 20 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GKIm-GBKP 

Pelayanan: di PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak ada 

Data Penunjang 

1. Dengan kakak 

2. Orang Tua Kristen 

3. Sejaklahir 

4. Cukup taat, majelis gereja 

5. Kristen 

6. Iya. Karena keputusan itu kan yang melakukannya saya. 

7. Cukup bi sa terpengaruh 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiga tapi kepribadianNya satu. 

2. Dosa, sesuatu yang melanggar perintah Tuhan 

3. Keselamatan, jalan menuju selamat dari dosa-dosa melalui Yesus Kristus 

4. Tidak, pernah baca-baca doing tentang Hindu karena pengen tahu aja tapi 

tidak mempelajari 

5. Lambang atau simbol tubuh Kristus. 

6. Ada dua kali baptisan, waktu kecil sama waktu dewasa. Kalo udah di sidi 

atau baptis dewasa dosa-dosa jadi kita semua yang nanggung. Menerima 

hidup bara gitulah 



7. Roti dan anggur itu lambang tubuh dan darah Kristus. Kita menerima 

tubuh dan darah Kristus. 

8. Islam ada puasa, maknanya mungkin lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan 

pahala gitu. Hindu juga ada puasa-puasanya biar lebih deket sama Tuhan. 

9. Dari buku, kalo untuk agama Kristennya ya dari Alkitab. Karena kalo dari 

Alkitabnya ya udah valid gitu. Pasti gitu kan. 

10. Tentang ajaran moral kali ya. Ga sengaja nyari sih, tapi sedapatnya aja 

11. Kalo lagi ada pertanyaan ya nyari, kalo ga ya biasa-biasa aja. Tapi cukup 

sering sih kalo baca-baca buku gitu. 

12. Ga sih 

13. Iya, ngikutm materinya aja. Supaya kita tahu agama yang kita anut itu 

bener atau ga karena itu kan hubungan ke Tuhannya. Jangan kita nganut 

agama sekedar agama dari kecil. 

14. Sesuai bab di bukunya 

15. Iya sama temen-temen. Karena penasaran aja 

16. Biasa-biasa aja sih, yang pasti sama kelompok kecil. Kira-kira 1 minggu 

sekali. 

17. Kelebihannya ada jalan keselamatan. Kekurangannya ga ada 

18. Islam, kekurangannya ada makanan haram padahal kan apa yang keluar 

yang menajiskan bukan apa yang kita makan, kelebihannya patuh, taat gitu 

tapi   kaku.   Kalo  Hindu  kekekurangannya  banyak  

dewa-dewa  yang 

disembah, kalo Budha itu terlalu umum gitu kelingkungan ke apa tapi ke 

Tuhannya ga terlalu kelebihannya lebih menghargai lingkungan gitu. 

19. Pernah sih terlintas apakah Yesus itu dulunya bener-bener ada. Tapi 

kembali lagi sih kalo iman itu ga harus melihat buat percaya. 

20. Penasaran 

21. Karena itu sesuatu yang berbeda, apakah itu bener atau ngga 

22. Kalo tentang agama lain sih kalo ga dapet ya udah ga apa-apa. Kalo 

tentang agama Kristen sih jadi penasaran, tapi penasarannya biasa-biasa 

ajalah masih normal 

23. Merasa puas yah akhirnya dapet juga. 



24. Awalnya dari orang tua kan. Tapi ya sekarang sih atas keputusan sendiri. 

25. Ga tau ya kapannya, mungkin pas remaja kali ya. 

26. Ga tau juga karena apa ya 

27. Dilarang mencuri membunuh, diperintahkan menghormati orang tua. 

28. Saling mengasihi 

29. Perjamuan Kudus, baptisan, ibadah had minggu, puasa 

30. Hari sabat kan di Alkitab diajarkan kita harus beristirahat buat Tuhan 

31. Ga sih, masih labil gitu lah 

32. Karena kitanya masih lemah iman, lebih tergoda pada hal-hal duniawi 

33. Kalo ibadah pernah sih engga. 

34. Biasanya kalo lagi males atau lagi drop gimana 

35. Lebih damai kali yah. Kayaknya semua yang kita lakukan kan benar di 

mata Tuhan dan ga menyakiti ga merugikan siapapun. 

36. Merasa menyesal, kita kan tau apa yang benar kenapa ga dijalankan. 

37. Lebih ngerasa damai juga, kita melakukan yang benar di mata Tuhan 

38. Ada perasaan kosong, merasa bersalah. Karena kalo jauh dari Tuhan jadi 

ngerasa hampa gitu. 

39. Kedua orang tua. Karena dari kecil kan saya tahu hidup mereka. 

40. Dalam hal cam berpikir, doa juga 

41. Ibadah minggu, puasa 

42. Saling mengingatkan, saling membangun 

43. Untuk saat mi sih saya ga berpikir akan berubah. 

44. Saya berharap sih lebih yakin karena lebih banyak tau. Seiring kita tambah 

umur kan banyak pengalaman hidup yang kita dapet itu jadi feedback buat 

kita. 

45. Iya 

46. Seiman lah ya, kan di Alkitab juga ada supaya saling melengkapi 

47. Engga. Karena saya anggap udah benar ini satu-satunya jalan keselamatan 

ya anak saya juga ikut gitu. 

48. Ga sih, paling ada orang yang nanya-nanya mendiskreditkan 

49. Ya udah biarin aja 



50. Enam 

51. Ga 

52. Paling marah 

53. enam 

Subjek 8 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): R. D. S. 

Tanggal lahir: 19 tahun 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GII-GKI 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. kos 

2. Kristen 

3. Ya. Dari lahir 

4. Mama agak taat, papa ga pernah kebaktian 

5. Kristen 

6. Pasti. Karena yang ngejalaninnya kan aku 

7. Mudah. Karena pengen sama aja sama yang laen 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi semuanya itu satu 

sebenernya, intinya satu cuma beda tempat aja.misal kalo di rumah sebagai 

ayah, kalo dikantor sebagai bos atau apalah. 

2. Dosa itu melanggar Firman Tuhan 



3. Keselamatan, pada saat kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan jura 

selamat berarti kita sudah diselamatkan dari maut. Maut itu masuk neraka. 

4. Ga. Cuma tau-tau gitu aja sepintas-sepintas aja, 

5. Ga tau. 

6. Baptisan itu tanda bahwa kita udah percaya pada Yesus 

7. Perjamuan Kudus adalah perjanjian sama Tuhan sendiri kan katanya. 

Maknanya mengingat kasih Tuhan kepada kita. 

8. Budha, sembahyangan tapi ga tau juga apa maknanya. Kalo yang laen ga 

tau sih 

9. Biasanya dari gereja atau persekutuan aja sih. Kalo dari media gitu engga. 

10. Hal-hal aplikatif 

11. Jarang sih 

12. Ga 

13. Iyalah. Karena seneng aja berbagi pandangan bahkan kadang sampai debat 

kalo beda prinsip 

14. Biasanya tentang bahannya itu. 

15. Iya sih tapi jarang karena belum pengen ngomongin soal agama gitu. 

16. Jarang sekali 

17. Kelebihannya penuh kasih sih, kekurangannya agak memaksa, mi sal 

bohong putih gitu kan ga boleh gitu kan. 

18. Islam,    kelebihannya   ritual-ritualnya   teratur.    Budha,    

kelebihannya 

pikirannya luas, kekurangannya karena saking luasnya jadi Tuhannya 

kayak manusia aja gitu. Katholik, kekurangan mereka terlalu terfokus pada 

ritual-ritual lama. Konghucu, kelebihannya ikatan kekeluargaannya lebih 

kuat karena mereka kan menyembah nenek moyang gitu ya. 

19. Terkadang. Kadang meragukan keberadaan Tuhan, ateis gitu tapi cuma 

sepintas aja sih. 

20. Tertarik, pengen tahu aja. 

21. Karena pengen tahu aja sih. 

22. Kecewa, 

23. Puas dan ingin melakukannya. Ada kepuasan tersendiri aja.senang aja 



24. Sebenernya  dari  kecil  bukan  keputusan  sendiri   sekarang  

sih  sudah 

keputusan sendiri 

25. Waktu SMP. Karena merasakan kasih Tuhan, waktu itu baca buku dan 

diingatkan tentang janji  Tuhan.  Waktu itu bagiku kesannya  

sangat 

mendalam. 

26. Karena aku tuh ga tau menit selanjutnya akan seperti apa jadi ya aku 

percaya sama agama. Di Kristen aku sudah merasakan kasih Tuhan 

27. Perintah: ga boleh membalas malah haras mengampuni. Dilarang; jangan 

berbohong, 

28. Saling mengasihi dan menyayangi. 

29. Doa puasa, persekutuan-persekutuan gitu, saat teduh aja paling. 

30. Karena hari sabat aja 

31. Gakonsisten 

32. Kadang tertarik aja bikin dosa 

-.33. Ga 

34. Malas 

35. Lebih tenang, karena merasa dekat sama Tuhan. 

36. Menyesal sih, karena mengecewakan Tuhan 

37. Senang. Ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan meskipun tidak seberapa. 

38. Menyesal juga karena mengecewakan Tuhan 

39. Ga ada sih. 

40. -  

41 . -  

42. Membantu mengingatkan kalo lagi tersesat 

43. Ga akan karena aku sudah merasakan sendiri, tapi ga tau sih kedepannya. 

44. Harapanku sih semakin taat dan jadi panutan. Karena ingin menunjukkan 

kasih Tuhan lewatku. 

45. Harusnya sih gitu 

46. Harus Kristen. Kalo beda nanti prinsipnya beda uanti gampang bertengkar. 

47. Bebas tapi kita memberikan dasar Kristen, karena kalaupun kita paksa- 

paksa tapi dia sendirinya ga suka ya percuma. 



48. Belum pernah 

49. Menolak aja 

50. Lima. Karena agama kan sebenamya melengkapi ilmu pengetahuan 

51. Ga 

52. Sebisa mungkin kita menjelaskan 

53. lima ya prinsip-prinsip dasarnya harus jelas tapi ritual tuh ga terlalu 

penting 

Subjek 9 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): M, St. 

Tanggal lahir: 19 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GKI 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK7 PMK; tidak 

Data Penunjang 

1. kos 

2. Kristen 

3. Iya. 

4. Taat. Sering berdoa, tiap malam baca AJkitab dan berdoa. 

5. Kristen 

6. Iya. Orang tua pengen anak-anaknya raenjalani sesuatu sesuai pilihannya 

dan bertanggung jawab atas pilihan itu 

7. Iya. Untuk menyesuaikan sama temen-temen supaya bisa diterima 

8. Kristen 



Status Identitas 

1. Tuhan itu cuma satu tapi Dia punya tiga pribadi, pertama pribadi Bapa 

sebagai perencananya, Anak yang mengorbankan diriNya untuk menebus 

manusia satu lagi  pribadi Roh Kudus  yang mengajar manusia 

dan 

membimbing manusia. 

2. Sesuatu   yang  Tuhan  tidak   inginkan   dilakukan   oleh   

manusia  atau 

pelanggaran yang sebeneraya ga boleh manusia lakuin tapi dilakuin, itu 

dosa. 

3. Keselamatan itu ketika kita percaya pada Kristus dan mengamininya 

dalam kehidupan kita.selamat dari dosa-dosa dan upah dosa, maut. 

4. Ga. 

5. Perjamuan kudus, pernikahan 

6. Ketika kita percaya pada Kristus, percaya itu bukan karena orang lain 

tetapi karena hati kita terpanggil untuk menerima Kristus. Ketika kita 

percaya kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maknanya 

adalah pengakuan percaya. 

7. Ketika Tuhan mau menyerahkan tubuh dan darahNya untuk menebus dosa 

manusia. Jadi sebagai peringatan bahwa Tuhan itu sudah menebus kita. 

8. Tau. Muslim: idul fitri itu harus sembelihan, ada ritual puasa, ada rituak- 

ritual aneh sih seperti nyembah-nyembah apa gitu. Kalo maknanya agak 

mengerti sedikit gitu, kalo idul fitri kan mirip natalnya kita gitu kan. 

9. Aku baca buku-buku Kristen gitu juga sih cuma lebih enak can informasi 

itu dari sesorang yang udah kita kenal misalnya kalo di pmk kan kita udah 

kenal satu sama laen udah kayak keluarga, waktu di SMA ikut komsel 

gitu. Dari kebaktian. 

10. Kalo aku sih lebih seneng tentang doktin tritunggal, keselamatan soalnya 

kan banyak dari agama-agama lain tub. nanya," apa sih agatna Kristen itu 

katanya Allahnya satu tapi kalo tritunggalkan artinya tiga." Kalo kita ga 

betul-betul memahami itu kita juga jadi terjebak dalam menjelaskan itu, 

bahkan mereka sering kali tu lebih menganggap Kristen tuh sesuatu yang 

aneh. Biar kita juga ga salah ngejelasin lebih baik kita mendalaminya. 



11. Jarang sih kalo pas lagi ada pergumulan atau lagi pengen baca buku. Biar 

nambah wawasan aja. 

12. Ga sih 

13. Pernah. Waktu itu sih pemah diskusiin kenapa sih orang yang pindah 

agama itu suka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Alasannya karena 

apa yang mereka perdebatkan itu sering kali ga masuk akal sebenernya 

aneh. 

14. Bahas bahan sih sama diskusiin masalah sehari-hari 

15. Iyah. Dengan temen kos,dia tub. katholik tapi dia orangnya ga fanatik. Buat 

aku itu tub. hal yang menarik gitu, bisa nambah-nambah pengetahuan jadi 

kita bisa memilah-milah mana yang bener mana yang ngga. 

16. Sering banget sih engga. Cuma kalo lagi ada masalah aja baru kita 

diskusiin. Jarang sih, sebulan sekali aja engga. 

17. Kelebihan: bahwa Tuhan tuh datang untuk kita semua gitu, Dia bahkan 

rela mengorbankan AnakNya yang tunggal untuk menebus kita gitu. Terus 

di agama lain itu ga ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu jalan 

kebenaran dan hidup gitu. Kalo kelemahannya: gad a 

18. Islam, kekurangannya: di alquran itu ada ajaran tentang Tuhan Yesus tapi 

mereka  itu   ga  mau  mengakuinya.   Kelebihan:   mereka  

bener-bener 

mengajarkan ketaatan kalo sholat aja kan bener-bener harus lima kali. 

Hindu,   kelemahannya:   mereka   menyembah   patung,   

kelebihannya: 

orangnya  penuh  dengan  damai.   Budha,  kelemahannya:   

menyembah 

patung, kelebihannya: ajaran berbelas kasih dengan orang lain. Katholik, 

kelemahannya: mereka lebih menyembahnya itu ke bunda Marianya, 

kelebihannya sama kayak Kristen. 

19. Dulu sih pernah. Waktu SMP pernah mikir bener ga sih cerita-cerita di 

Alkitab itu, karena kan ada yang beda dengan pelajaran sejarah di SMP. 
 

20. Seneng 

21. Seneng karena aku emang pengen nyari jawabannya. 

22. Penasaran banget, karena saya emang bener tertarik 

23. Seneng, karena apa yang kita tanyain itu bisa terjawab juga. 



24. lya 

25. Pas udah SMA gitu aku ikut komsel jadi lebih tau lagi dan lebih 

mendalami lagi tentang agama Kristen dan punya satu kerinduan. Terus 

waktu SMA aku memutuskan untuk sidi. 

26. Karena aku kan dari kecil dididik dengan agama Kristen. 

27. 10  hukum  taurat   Harus  punya  kasih harus  punya  iman.  

Dilarang 

membunuh, mencontek 

28. Mengasihi manusia bahkan mengasihi musuh 

29. Natal, paskah, pentakosta, Perjamuan kudus, kebaktian, puasa 

30. Sebeneraya hari sabat itu hari sabtu Cuma tapi lupa alasannya kenapa jadi 

hari minggu, mungkin karena hari minggu kan hari libur universal jadi hari 

minggu. Hari sabat itu hari istirahat, bener-bener untuk Tuhan 

31. lya 

32. Karena kan ada perintahnya di Alkitab, kalau kita mengasiM Tuhan kita 

harus jadi teladan. 

33. lya. 

34. Misalnya doa malam, awakiya sih karena rutinitas, tapi kalo sekarang sih 

punya kerinduan untuk itu 

35. Senang karena aku bisa menjadi teladan 

36. Ngerasa bersalah banget karena kita tau bahwa itu salah ga boleh dilakuin 

37. Ngerasa tenang dan lega gitu.   Karena ya  aku emang 

bener-bener 

membutuhkan itu. 

38. Ngerasa kayak ada yang kurang gitu, alasannya mungkin yak arena 

sekarang udah jadi kebutuhanjuga. 

39. Ada. Orang tuaku. Karena dalam rnenghadapi apapun mereka selalu 

berserah. Kakak PA aku karena bisa nganggep dan nerima aku sebagai 

keluarga 

40. Keseharian dan karakternya 

41. Berdoa, kebaktian, puasa 

42. Perannya gede ya. Mereka jadi bisa mengingatkan 

43. Ga karena aku udah mengimani dan udah percaya sama Tuhan. 



44. Bisa iebih bertumbuh lagi, ga lagi ikutin ego aku dalam mengambil 

keputusan tapi Iebih nanya jawaban Tuhan dulu. Karena aku pengen jadi 

teladan dan aku pengen seperti orang yang aku teladanin gitu. Bisa jadi 

berkatjuga. 

45. Ya 

46. Harus seiman. Karena ada ajaran di Alkitab seperti dan kalo emang beda 

imannya susah gitu. 

47. Iya. Karena untuk memeluk suatu agama itu bukan karena kita yang milih 

mereka untuk masuk agama itu. Tapi aku ingin mereka menjalani agama 

mereka dari hati mereka. 

48. Ada 

49. Waktu itu sih aku menolak 

50. Tujuh. Karena itu memang merupakan suatu pedoman untuk hidup aku 

51.Pernah 

52. Ya ga dianggap 

53. Tujuh. Ritual agama itu sangat penting. 

Subjek 10 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): T.N. 

Tanggal lahir: 20 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

lama keanggotaan KK: 1,5 tahun 

Gereja: GII-GKO 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: Tidak ada 

Data Penunjang 

1. Kos 

2. Kristen 

3. Ya. Dari lahir 



4. Mama cukup taat, raj in kebaktian. Papa jarang 

5. Kristen 

6. Iya. Mereka termasuk orang tua yang demokratis, kalo memutuskan 

sesuatu pasti nanya pendapat anak-anak 

7. Tidak. Aku pegang prinsip aku 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Allah itu cuma satu tapi dengan tiga kepribadian atau karakter. Bukan 

berarti ada tuga Allah. 

2. Dosa adalah ketika kita tahu bahwa sesuatu harus diperbuat atau tidak 

harus diperbuat justru kita melakukan hal itu atau tidak melakukan hal itu. 

3. Keselamatan itu anugerah Allah. Penebusan dosa, kita ditebus sama 

Kristus. Untuk mendapatkannya ya percaya kepada Yesus Kristus. 

4. Tidak 

5. Tidak tau. 

6. Baptisan, aku sih kurang memahami cuma yang kupahami sih bahwa kita 

itu sedang mengaku dihadapan Tuhan bahwa percaya. 

7. Perjamuan Kudus, mungkin menghigat kembali bahwa Yesus sudah 

mengorbankan diriNya untuk menebus dosa-dosa manusia. 

8. Tidak 

9. Dari buku rohani karena saya mungkin bisa dapat lebih banyak ajaran- 

ajaran moral 

10. Tentang ajaran-ajaran moral 

11. Sering sih. 1 sarapai 3 bulan sekalilah. 

12. Tidak. 

13. Iya. Tapi agak kurang dalam. Karena ada bahannya. 

14. Bagaimana bertumbuh dalam iman 

15. Iya. Dengan teman, soalnya walaupun aku ada kelompok kecil dan 

diharapkan kita bertumbuh dalam kelompok kecil tapi ada beberapa hal 

yang aku lebih senang membicarakannya dengan orang-orang tertentu. 



Membicarakan dengan mereka itu aku rasa lebih bertumbuh dimana kami 

sama-sama memiliki antusias yang sama dan aku tidak melihat antusias 

yang sama dengan teman-teman di kelompok kecil. 

16. Ga terlalu sering juga sih. Dalam seminggu mungkin dua kali 

17. Kelebihan:  hanya Kristen  yang memahami  Kristus  itu  

satu-satunya 

juruselamat dan Kristen itu mengutamakan kasih. Kekurangan ga ada 

18. Ga bisa. Ga berani, 

19. Ga. Mungkin karena dari kecil udah di keluarga Kristen jadi ga pernah 

mempertanyakan sih. 

20. Tertarik, antusias. 

21. Karena dari kecil itu aku ingin punya suaru keinginan untuk jadi hamba 

Tuhan.   Cuma sekarang  lagi  masa mencari jawaban lah.  Aku  

ingin 

mengenal lebih jauh mengenal Allah itu sendiri. 

22. Selama ini sih selalu dapaet, belum pernah ga dapet jadi ga tau. 

23. Aku ngerasa senang dan puas, karena aku rasa bahwa itu merupakan 

sesuatu yang baru dan berharga buat aku. 

24. Iya. Walapunaku Kristen dari orang tua tapi aku ngerasa bahwa bukan 

orang tua aku yang menyuruh Kristen tapi aku yang memilih Kristen. 

25. Pas SMP, setelah banyak belajar tentang agama Kristen 

26. Apa ya. Ga tau, ga kepikiran. 

27. Diperintahkan: hukum kasih yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, 

yang dilarang itu mengacu pada hukum taurat seperti menyembah Allah 

lain, menyebut nama Allah dengan sembarangan, membunuh baik secara 

fisik maupun rohani, mencuri, mengingini. 

28. Kita liarus menerima keberadaan agama lain, menghormaii. 

29. Baptisan, perjamuan kudus, kebaktian saatteduh, doa malam. 

30. Secara rinci sih aku ga tau. Mungkin mengacu pada perjanjian lama ya, 

Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh dan itu adalah waktu dimana 

kita bener-bener beribadah kepada Allah sih. 

31. Cukup konsisten 



32. Mungkin dengan masuknya aku ke komunitas. Komunitas membantu aku 

dengan banyak mengingatkan aku. 

33. Iya. 

34. Itu merupakan kebutuhan pokok rohani. 

35. Aku tuh merasa itu sebagai sesuatu yang luar biasa, aku merasa senang 

penuh sukacita. 

Ya mungkin aku merasa aku sudah lepas dari diriku, bukan aku lagi yang 

menggerakkan hidupku melainkan Allah yang memakai aku gitu. 

36. Merasa berdosa, putus asa dan kecewa. Saat aku ga melakukan hal-hal itu 

rasanya semacam perasaan kacau. Mungkin lebih ke menyesal, karena 

ajaran yang aku pegang aku sendiri ga lakukan. Aku tidak melakukan 

sesuatu yang aku yakim. 

37. Senang, sukacita. Ya karena aku merasa bahwa itu Tuhan yang menaruh 

kerinduan di dalaro aku. 

38. Perasaannya sedih dan marah pada diri sendiri. Aku merasa aku menjauh 

dari Tuhan. 

39. Ada. Bunda Theresa 

40. Dalam hal pengobanannya. 

41. Doa, dia tuh memiliki hubungan dengan Allah yang dekat dengan Allah 

dan hubungannya itu melalui doa. Doanya itu bener-bener dalam. Aku tau 

ini dari baca buku. 

42. Ga banyak. Kalaupun ada hanya mengingatkan. 

43. Ga 

44. Yang aku bayangkan sih sepuluh tahun ke depan itu aku sudah menjadi 

hamba Tuhan. Soalnya emang rencananya mau menjadi hamba Tuhan. 

45. Iya. 

46. Mungkin seiman. Harus seiman, karena ajaran Kristen memang harus 

seiman dan seimbang. 

47. Tidak karena ketika aku membebaskan berarti aku tidak menyelamatkan 

dia. Ada rasa tanggung jawab untuk memberikan ajaran yang tepat bagi 

anak aku. 



48. Tidak ada. 

49. Diam aja karena tidak ingin membuat masalah atau berdebat 

50. lima agamanya ga penting, yang penting itu ajarannya. Kalo ajarannya ya 

tujuh. 

51.Gaada 

52. Marah, karena menurut aku ga ada seorang pun yang bisa menghalangi 

kita untuk beribadah pada Tuhan 

53. Tujuh. 

Subjek 11 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): M. F. G. 

Usia: 19 tahun 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GKI-GKPB 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Fenunjang 

1. Kos 

2. Kristen 

3. Bapa iya, mama dulunya Katholik dari lahir. 

4. Cukup sering ke gereja, saat teduh setiap pagi 

5. Kristen 

6. Iya. Soalnya nantikan aku juga yang ngerasain 

7. Iya. Dari hati sendiri sih, 

8. Kristen 



Status Identitas 

1. Tritunggal: Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus Kristus. Semua itu satu 

tubuh cuma beda-beda nama. 

2. Dosa: melakukan segala sesuatu yang dilarang sama Tuhan 

3. Keselamatan: saat seseorang dipanggil oleh Tuhan, sadar bahwa dia itu 

berdosa dan dia itu pengen datang ke dalam terangnya Tuhan. Dan Tuhan 

mengiyakan. Selamat dari dosa. 

4. Ga 

5. Kurangtausih 

6. Baptisan; sebagai penegasan bahwa sudah diakui sebagai anak Tuhan. 

7. Perjamuan Kudus: sakramen supaya kita mengingat kembali bahwa kita 

sudah diselamatkan. darahNya itu diibaratkan anggur, dan tubuhNya yang 

sudah hancur itu diibaratkan roti. 

8. Temenku yang islam kalo abis malam-malam mimpi basah haras mendi 

kembang biar ga berdosa gitu. Agama lain ga tau. 

9. Aku lebih senengnya nanya-nanya ke orang seperti ke orang tua, pendeta 

dan pembimbing PA. 

10. Tentang ajaran moral 

11. Jarang sih kalo aku lagi butuh aja. 6 bulan sekah" juga ga sin, kalo lagi 

butuh aja. 

12. Ga 

13. Iya. Supaya lebih ngerti aja 

14. Kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak 

boleh kita lakukan 

15. Sama teman-teman. Kadang kalo sstelah mendengarkan khotbah terus ada 

yang ga ngerti jadi ya didiskusiin. 

16. Jarang sih. 

17. Kelebihan: Alkitab itu lebih jelas tentang Tuhan dan keselamatan dari 

mulai bumi diciptakan sampai nanti akhir jaman. Kekurangan: ga ada 



18. Islam, kelebihan: berdoanya bener-bener khusyuk setiap kali lima kali 

berdoa, kekurangannya: ada makanan haram. Katholik, kelebihannya sama 

kayak Kristen, kekurangannya ga tau. 

19. Pernah dulu sedikit. Karena dulu pengetahuanku tentang Kristen sedikit. 

20. Ngarasa senang 

21. Karena jadi tau 

22. Biasa 

23. Senang karena jadi tau 

24. Iya. 

25. Mungkin sejak sidi, karena waktu itu kan belajar dulu 

26. Karena pengalaman yang aku alami dan ajaran-ajaran yang aku terima 

27. Dilarang: semua dosa dilarang, Diperintahkan: percaya sama Dia bahwa 

Dia itu juru selamat kita 

28. Menghormati dan menghargai orang Iain. Mendoakan rausuh gitu 

29. Baptisan, perjamuan kudus, kebaktian, persekutuan, saat teduh. 

30. Tuhan itu menciptakan bumi ini 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh. 

Nah hari minggu ini diibaratkan sebagai hari istirahat untuk beribadah 

kepada Dia. 

31. Ga 

32. Kadang susah menjauhi godaan dari lingkungan 

33. Cukup,kalo ibadah minggu sih konsisten, tapi kalau saat teduh engga. 

34. Karena susah bangun tidur. 

35. Senang dan bangga karena bisa menjalani apa yang diajarkan. 

36. Menyesal karena Tuhan Yesus pasti kecewa. 

37. Senang sih karena kita bisa lebih dekat sama Tuhan 

38. Menyesal banget, karena misal kalo ga kebebktian aku mikir wah nanti 

Tuhan Yesus ga ngasih berkat ke aku. 

39. Mama dan PKK ku. Karena mama lebih taat sama Tuhan, sering saat 

teduh. Dari PKK aku menemukan sosok yang bisa mengenalkan aku pada 

Kristus. 

40. Keseharian kepribadiannya. 



41. Kebaktian, persekutuan-persekutuan, saat teduh. 

42. Bisa memberikan solusi kalau aku menghadapi masallah 

43. Ga bakal karena ku percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan 

44. Ga tau,tergantung gimana lingkunganku. 

45. Iya 

46. Seiman, karena supaya bisa sama-sama bertumbuh 

47. Hants Kristen, karena aku harus ngajarin ajaran-ajaran Kristen yang udah 

aku tahu. Tapi kalau dia ga mau ya sudah terserah dia. 

48. Ga 

49. Aku ngomong ke dia bahwa beragama itu kan kebebasan untuk memilih. 

50. Enam, agama itu penting tapi dalam hidup itu ada hal lain yang ga bisa 

dijangkau agama 

51.Gaada 

52. Mengajaknya bicara, menanyakan apa alasannya? 

53. Enam. Penting sih tapi ada hal lain juga yang penting yang harus 

dilakukan 

Subjek 12 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): B. M. ■>■ 

Usia: 20 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

lama keanggotaan KK: 2 tahun 

Gereja: Katholik-GII 

Pelayanan: gereja (Choir), PMK (pengurus) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: PA di gereja. 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Budha 

3. Ya. Dari lahir 



4. Tidak, hanya beribadah kalau hari ray a waisak. 

5. Dari 4 bersaudara:Budha (2 orang) dan Kristen (2 orang) 

6. Kadang-kadang. Misal untuk urusan kuliah, orang tua membebaskan 

terserah saya asal saya bertanggung jawab. Tapi untuk urusan agama, 

sebenarnya orang tua saya pengennya saya Budha. 

7. Kadang-kadang. Karena perasaan saya mudah terbawa suasana. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: Allah yang satu tapi dengan tiga Pribadi: Bapa, Anak dan Roh 

Kudus. 

2. Dosa: penyimpangan dari sasaran yang telah ditetapkan Allah 

3. Keselamatan: Percaya, beriman dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan 

Juruselamat.   Selamat dari dosa, kan kita banyak berbuat dosa 

jadi 

hubungan kita dengan Allah kan terputus jadi jalan satu-satunya cuma 

melalui Tuhan Yesus. 

4. Tidak. Paling katholik waktu sekolah dulu. 

5. Ga tau. Itu adanya di katholik ya. 

6. Baptis: Suatu tanda bahwa udah masuk jadi anggota gereja. 

7. Perjamuan Kudus: ga tau 

8. Tidak tahu 

9. Dapetinnya aku dari sekolah dan PA-PA gitu. Cuma dari sekolah aja dulu 

karena sekolah Kristen. Pernah sih dapet dari internet gitu. 

10. Tentang ajaran moral 

11. Kalo PA seminggu sekali. Kalo dari yang lain jarang. 

12. Tidak 

13. Jarang, tergantung bahannya apa. 

14. Tentang bahan yang ada di buku. 

15. Ga pernah kayaknya. Ga pengen aja 

16. Jarang. 



17. Kelebihan: konsep keselamatannya berbeda, kita itu udah ditebus sama 

Tuhan kalo di agama lain kan ngelakuin ini ngelakuin itu supaya selamat. 

Kekurangan: ga tau 

18. Gatau 

19. Ga pernah, dari kecil di sekolah Kristen belajar agama Kristen udah yakin 

aja. 

20. Seneng tapi biasa aja 

21. Karena mungkin pada dasarnya saya itu orangnya gampang bosenan gitu. 

22. Ya udah ga jadi. Males 

23. Senang 

24. Iya. 

25. Pas waktu itu ada KKR, waktu SMA kelas 2. Itu pertama kali aku ikut 

KKR. Temanya tentang Siapa Peduli, aku ngerasa oh iya bener ya Tuhan 

itu peduli gitu. 

26. Lebih kea pa yang aku rasakan pake feeling. 

27. Dilarang dan yang diperintahkan: 10 hukum taurat, yaitu jangan ada Allah 

lain, menghoraiati orangtua, jangan iri. 

28. Harus saling menghormati, mengasihi, memperhatikan. 

29. Perjamuan kudus dan baptisan, kebaktian, persekutuan, saat teduh. 

30. Karena kan hari minggu Tuhan istirahat jadi kita buat bersyukur setelah 6 

hari udah kerja capek tuh jadi minggunya buat ngisi energi lagi gitu 

sekalian memulihkan kondisi rohani. 

31. Tergantung situasi 

32. Contoh aja ngebohong kalo ada temen yang ngajak ngapai terus akunya 

males jadi aku bilang ga bisa karena lagi sibuk karena kan ga enak kalo 

nolak. 

33. Iya. 

34. Karena itu emang kebutuhan kita untuk komunikasi dengan Tuhan gitu. 

35. Seneng. Karena bisa mengalahkan dosa. 

36. Kesal, karena harusnya aku bisa kenapa ga bisa. 

37. Ya nyaman, damai, tenang karena ngerasa dekat sama Tuhan. 



38. Ngerasa kosong. Gataukenapa 

39. Ada. Pendeta saya yang di gereja karena kalo dia kotbah ngena pisan. 

40. Dalam hal kehidupan sehari-hari 

41. Paling saat teduh, baca firman 

42. Saling mengingatkan dan jadi tempat buat cerita kalo ada masalah 

43. Ga lah. amin 

44. Harus lebih dewasa lagi. Karena kan harus semakin bertumbuh gitu. 

45. Pasti 

46. Yang seiman supaya bisa ngebimbing keluarga. 

47. Ga, pengennya Kristen aja. Karena orang tuanya Kristen ya anaknya harus 

Kristen 

48. Pernah sih, sodara saya. 

49. Ya saya ngerasa sebel tapi menanggapinya dengan becanda gitu takutnya 

jadi rebut 

50. Enam. Sebagai pegangan. Penting tapi saat ini belum sampai puncaknya 

51. Ga 

52. Nolak 

53. Enam. Karena kalo ajaran kan kita jadi tau dasar-dasarnya, kalo ritual kan 
i 

emang penting buat kehidupan rohani. 

Subjek 13 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): M. Si 

Usia: 19tahun 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

lama keanggotaan KK: 1,5 tahun 

Gereja: HKBP-Gn 

Pelayanan: PMK sie acara 

Kegiatan kerohanian selain di KK7 PMK: ga ada 



Data Penunjang 

1. Kos 

2. Kristen 

3. Ya. Dariiahir 

4. Biasa-biasa aja, ke gereja sih ke gereja tapi kadang juga engga. 

5. Kristen 

6. lya. Mungkin orang tua ingin ada keterbukaan antara saya dengan mereka 

7. lya.  Saya itu gampang masuk ke lingkungan sehingga kadang saya 

terbawa-terbawa gitu 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya ngerti cuma 

gabisajelasin. 

2. Dosa: pemberontakan terhadap Allah, tidak taat terhadap kehendak Allah. 

3. Keselamatan: ketika kita percaya bahwa Yesus juru selamat kita. Selamat 

dari dosa. Yesus kan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, jadi 

kalo kita percaya kepadaNya kita diselamatkan dari dosa. 

4. Ga. Paling tau-tau sekilas aja. 

5. Sakramen? 

6. Baptisan: kita dimateraikan dalam artian kita menjadi orang percaya. 

Symbol kita disahkan menjadi orang percaya. 

7. Perjamuan Kudus: kita itu ingat bahwa Tuhan Yesus itu telah berkorban 

buat kita di kayu salib 

8. Ada sih beberapa. Muslim: puasa supaya biasa mengontrol diri dan bisa 

merasakan penderitaan orang, kurban-kurban itu, idul fitri kan turunnya 

alquran gitu-gitu. kalo Hindu-Budha nyembah-nyembah gitulah ga tau 

namanya. 

9. Dari buku, tapi yang paling banyak sih dari PMK sama dulu dari sekolah. 



10. Lebih ke yang moral supaya bisa tau bagaimana diaplikasikan ke relasi 

sosial. 

11. Setiap minggu sih kalo dari PMK gitu. Tapi kalo dari buku jarang. 

12. Iya 

13. Ya sih, biasanya bahas bahan aja. 

14. Biasanya tentang doktrin gitu, misal tentang dosa, keselamatan dan gitu- 

gitu lah. 

15. Iya. Ya karena saya tertarik aja untuk ngomongin itu. 

16. Jarang sih tergantung ketemu orangnya, ga pasti. Cuma kalo dengan 

kelompok kecil sih setiap kali pertemuan. 

17. Kelebihan:konsep-konsep  keselamatannya jelas,  bukan manusia 

yang 

mencari Allah tapi Allah yang mencari manusia. Kekurangan: ada sih tapi 

lupa apa itu. 

18. Kekurangan: semua agama lain itu harus mencari duJu keselamatannya. 

Kelebihan: Muslim ibadah nya udah dijadwal sebenernya itu disiplin 

rohani. 

19. Ga. Meragukan tapi bukan dalam konteks meninggalkan iman Kristen, 

jadi saya cukup memikirkan secara kritis ajaran-ajaran Kristen misalkan 

tentang keselamatan, kita itu diselamatkan dulu baru percaya atau percaya 

dulu baru diselamatkan. Karena saya udah ngerasa bahwa Kristen itu 

bagian hidup saya, udah jadi identitas saya. 

20. Penasaran 

21. Ya karena saya ingin tahu jadi nambah pengetahuan 

22. Penasaran terus, ya kalau belum dapet ya penasaran terus 

23. Senang aja, seperti orang dapet pengalaman baru. 

24. Iya 

25. Setelah mempelajari lebih dalam waktu SMA. Karena waktu SMA saya 

sudah berpikir lebih kritis dan pengajar agamanya juga mengajak berpikir 

kritis. 

26. Karena saya udah mengerti agama itu dan agama itu sudah melekat dan 

menyentuh aku. 



27. Diperintahkan dan dilarang:  10 titah taurat, hormatilah orang tua mu, 

jangan mencurijangan membunuh, jangan berjinah. 

28. Menjaga  kekudusan   dalam   berperilaku,   cukup  membatasilah   

dalam 

berinteraksi misal ga boleh berkata kasar gitu. 

29. Baptisan, perjamuan Kudus, kebaktian, saat teduh 

30. Hari sabat. Kan pada hari yang ketujuh itu hari Tuhan beristirahat dalam 

Dia melakukan segala penciptaanNya itu. Nah Tuhan aja menyediakan 

waktu buat diriNya sendiri masa kita tidak menyediakan waktu buat Dia. 

31. Berusaha untuk konsisten tapi kadang tidak. 

32. Karena lingkungan mempengaruhi 
 

33. Konsisten 

34. Sudan merasakan hal tersebut sebagai kebutuhan 

35. Sangat senang. Karena merasakan kepuasan bisa melakukan sesuatu yang 

sulit. 

36. Merasa ada yang mengganjal. Karena sudah terbiasa melakukan hal itu, 

kalau tidak dikerjakan jadi merasa ada yang janggal 

37. Merasa cukup antusias, karena aku mendapat pengetahuan-pengetahuan 

baru di ibadah-ibadah itu. 

38. Ada   sesuatu   yang   kurang  atau  mengganjal   karena  

sudah  terbiasa 

melakukan hal itu. Pernah waktu tidak ikut PD karena capek tapi malah 

tidak bisa istirahat dan waktu meninton TV pandangan jadi kosong sambil 

berpikir kenapa aku ga ikut PD. 

39. Ada. Papa dan PKKku, karena papa selalu mengajarkan agar aku ga 

merasa sudah cukup baik dengan melakukan aktivitas-aktivitas rohani tapi 

hams terus memperhaharui diri, kalau PKKku karena dia memberikan 

arahan buatku. 

40. Papa dalam berbuat baik. PKK dalam hal memperbaharui diri. 

41. Kalau dari papa bagaimana berbuat baik. Kalau dari PKK bagaimana dia 

mengambil keputusan 

42. Sebagai parameter dalam memjalani kehidupan kristenku. Keberadaan 

mereka memacu aku untuk lebih lagi. 



43. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang diperbaharui. 

44. Mudah-mudahan bertambah karena aku pengennya bertambah berarti itu 

kan target aku. 

45. lya. Seharusnya kan begitu,mudah-mudahanlah selalu karena kan gesekan- 

gesekan selalu membuat penyimpangan. 

46. Seimanlah pastinya. Karena di dalam Alkitab kan ada ajaran itu. 

47. Kalau anak itu kan harus dididik dari kecil dalam agama Kristen seperti 

orang tua saya mendidik saya. Tapi kalau apakah harus beragama Kristen, 

saya belum kepikiran. 

48. Tidak 

49. Kalau dia harrya berusaha menyatakan pendapatnya saya akan menghargai 

pendapat dia. Cuma kalau dia meraaksa saya akan menolak. 

50. Enam. Karena kadang saya masih suka tidak menghiraukan, kadang ada 

hal-hal lain lebih penting gitu. 

51. Tidak 

52. Cuekin aja. 

53. Enam. Karena masih ada yang saya lewatkan. Saya masih menganggap itu 

penting tapi ga penting banget gitu. 

Subjek 14 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): J. Y. 

Usia: 21 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Lama keanggotaan KK: 2,5 tahun 

Gereja: HKBP. 

Pelayanan: PMK dan Gereja (bulletin gereja) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: PA di gereja 

Data Penunjang 

1.   Tidak. 



2. Kristen 

3. Papa dulunya katholik, mama dari kecil advent. 

4. Cukup taat. Sekarang sudah ikut pelayanan di gereja. 

5. Kristen 

6. Iya. Di keluarga sudah dibiasakan untuk sharing untuk didoakan. 

7. Tidak. Aku orang yang berprinsip 

8. Muslim, Budha dan Kristen 

Status Tdentitas 

1. Tritunggal: Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak begitu memahami 

2. Dosa; perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. 

3. Keselamatan: sesuatu yang kita. Bukan berbuat baik aja. Apa yah. Kita tuh 

sudah diselamatkan karena Tuhan sudah disalibkan di kayu salib untuk 

mengampuni dosa kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan dari segala dosa. 

Dengan cara kita harus melayani, melakukan tugas yang sudah diberikan 

Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sudah selesai tugasNya, sekarang 

tinggal kitanya lagi menjalankannya. 

4. Tidak 

5. Sakramen? 

6. Baptisan: kita hidup baru lagi kayak sudah bebas dari dosa. Kalau sudah 

hidup baru jadi  tidak boleh berbuat dosa lagi.  Dulu kan  

dosanya 

ditanggung orangtua, sekarang dosanya ditanggung sendiri. 

7. Perjamuan Kudus: mengingat akan kematian Yesus dan waktu kita minum 

air dan roti  itu kita dosanya diilangin lagi.  Untuk diingatkan 

dan 

dihapuskan lagi dosa kita. 

8. Tidak. 

9. Dari gereja, dari Alkitab karena dari dulu aku emang kurang memahami 

dan di Bandung aku ketemu orang-orang yang memahami dan aku ga 

kepikiran bahwa di internet ada tentang Kristen itu apa. Jadi yang pasti 

can dari gereja. 

10. Tentang ritual-ritual misal ga boleh nonton pada hari sabat gitu. 



11. Sering. Seminggu sekali. Kan kebaktian. 

12. Tidak 

13. Iya. Karena pengen tau aja 

14. Tentang ritual. 

15. Dengan adik dan kakak, biasanya kalau kakak dan adik sedang ada 

masalah. Kalau temanku tidak senang dengan kotbah aku. 

16. Sering 

17. Kelebihannya:    tidak   membalas    dendam,    kasih,    

persaudaraannya. 

Kekurangannya: ga ada 

18. Islam, kelebihan: tekun dalam berdoa dan lebih taat, kekurangannya: kalo 

lagi puasa dibilang-bilang terus diwajibkan jadi seperti paksaan.   

Budha, 

kekurangan: menyembah patung, kelebihan: taat sih beribadah. Katholik, 

kekurangan: menyembah patung sih Bunda Maria, kelebihannya: rajin 

beribadah bisa tiap hari ke gereja. 

19. Pernah waktu SMP. Waktu itu ada masalah aku berdoa tapi Tuhan ga 

jawab. Jadi sempat berpikir gitu. 

20. Biasa aja. 

21. Emang ga begitu tertarik juga sih sebenernya 

22. Biasa aja sih 

23. Senang.   Akhirnya  apa  yang  aku  tanyakan  terjawab jadi  

aku  bisa 

menyampaikannya kepada orang-orang. 

24. Iya 

25. Waktu aku dibaptis. Di masa-masa itu aku lagi ga percaya sama Tuhan, 

terus ada masalah dengan temanku terus ada pendeta nawarin aku untuk 

dibaptis. 

26. Dulu aku pengen dibaptis aku berpikir bahwa Tuhan ga akan dapat 

masalah lagi karena itu kan hidup baru aku. 

27. Hants beribadah sama Tuhan. 

28. Tidak tahu 

29. Sekolah sabat, pendalaman Alkitab, kebaktian, doa syafaat, penyembahan, 

saat teduh, doa malam. 



30. Tidak tahu 

31. Ya. 

32. Karena saya sudah komitmen 

33. Ya. 

34. Kalau  kita menjalankan  segala  sesuatu bukan dengan  paksaan 

dan 

kewajiban. Karena kalau kewajiban berarti Tuhan tidak ada di situ. Jadi 

saya melakukannya dari hati. 

35. Tenang, karena merasa dekat dengan Tuhan. 

36. Sedih karena seperti Tuhan menanyakan kenapa aku seperti itu. 

37. Senang dan damai karena dapat makanan rohani jadi diingatkan sama 

Tuhan. 

38. Sedih banget, karena aku tidak menjalankan komitmen pada Tuhan. 

39. Papa dan mama karenalah yang mengajarkan semuanya kepadaku. 

40. Dalam berbagai hal 

41. Ga boleh balas dendam 

42 Keterbukaan, yah diajarkan supaya aku tidak tertutup. 

43. Tidak tahu 

44. Nanti aku akan mengajarkan pada anakku, karena aku lihat orang tuaku 

seperti itu. 

45. Ya 

46. Harus Kristen. Karena aku tidak mau mengecewakan Tuhan 

47. Harus Kristen, itukan harus diajarkan dari kecil.  Karena menurutku 

Kristen itu agama yang benar. 

48. Pernah ada. 

49. Ya aku tolak, tidak setuju 

50. Sangat penting. 

51. Ya 

52. Ya aku tolak dan aku minta dihargai agar aku menjalankan ibadahku 

53. Sangat penting. 



Subjek 15 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): D. P. A. 

Usia: 19 tahun 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: HKBP-GII 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Penunjang 

1. Kos 

2. Kristen 

3. Ya. Darilahir 

4. Taat sih. Mereka sering ke gereja 

5. Kristen 

6. lya. Mereka ga mau memaksa anaknya. 

7. lya cukup, tapi ga terlalu mudah. Kadang kalo liat temen ngelakuin itu jadi 

pengen ngelakuin itu gitu. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya. Tau sedikit-sedikit sih 

cuma susah ngejelasinnya. 

2. Dosa: perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah 

3. Keselamatan; bebas dari ancaman siapapun dan bahagia bersama Kristus, 

untuk ngedapetinnya ya kita harus melakukan perintah Yesus. 

4. Ga sih paling pernah baca-baca buku sejarahnya islam karena suka sejarah 

sih. 

5. Gatau 

6. Baptisan: kita dibaptis sebagai pengikut Kristus 



7. Perjamuan kudus: artinya apa ya, ya kan Tuhan udah nyerahkan tubuh dan 

RohNya gitu, itu simbolnya. Simbol dari pengorbanan Tuhan. 

8. Tau   sedikit,   ya  paling  Muslim   Sholat   untuk  

berhubungan   dengan 

Tuhannya. 

9. Baca buku. Emang seneng baca sih 

10. Tentang ibadah-ibadah gitu, karena masih ngerasa kurang. Sama tentang 

kehidupan setelah kematian. 

11. Ga terlalu sering sih, kalau lagi ada kesempatan aja. Ada lah enam bulan 

sekali. 

12. Gajugasih 

13. Paling diskusi bahas yang ada di bahan gitu. Karena ada di bahannya. 

14. Yang ada di bahan itu. Tentang doktrin, ritual dan ajaran moralnya. 

15. Tidak. Ngerasa ga nyaman untuk diskusiin tentang agama 

16. Jarang. Paling cuma pas kelompok kecil aja. 

17. Ga peraah mikirin sih 

18. Ya karena ga suka sih jadi ga pernah mikirin agama lain. 

19. Ga sih. Karena aku udah yakin Tuhan tun juruselamatku. 

20.Dulu pernah sih nyari informasi gitu tentang agama Kristen, antusias gitu. 

21.Gataukenapa. 

22. Ya apa ya, agak kesel gitu deh. 

23.Senang. Karena kita tau akhirnya 

24. Awalnya sih karena ikut orang tua yah. Lama-lama ya mulai ngerti 

25. Waktu SMA, pas belajar agama dan ada retreat gitu. waktu itu ada 

kesaksian-kesaksian dan aku tersentuh juga. 

26.Ya karena pengen punya kepastian nanti setelah mati kemana 

27. Jangan membunuh, jangan mencuri, ingat dan kuduskanlah hari sabat gitu- 

gitu 

28.Terbuka sama semua orang 

29.Baptisan, perjamuan kudus, sidi, kebaktian minggu, saat teduh 



30. Kan hari senen sampai hari sabtu buat kerja nah hari minggu buat Tuhan. 

Kan itu hari sabat, setelah 6 hari Tuhan bekerja nah hari ketujuh itu hari 

Tuhan gitu. 

31. Kadang ada yang ga. 

32. Paling karena keadaan, yang paling sering sih bohong. 

33. Ga terlalu konsisten juga sih 

34. Kadang karena malas 

35. Kadang ngerasa nyaman kadang kurang nyaman juga.nyaman karena bisa 

sesuai finnan Tuhan, ga nyaman karena akibatnya ga enak. 

36. Kadang ngerasa sedih kenapa Jrita ga bisa menghormati Dia. 

37. Rasanya   menggebu-gebu   kadang   gimana   topic   atau   

pembicaranya. 

Kebawa sama suasananya. 

38. Merasa bersalah kayak ada yang kurang. Karena kalau kita ngelakuin 

ibadah kan serasa enak gitu semuanya udah diatur Tuhan. 

39. Ga ada sih 

40 . -  

41 . -  

42. Saling mengingatkan ya. 

43. Ga. Karena udah yakin 

44. Yakin sih, pasti tambah yakin karena udah berapa tahun kan berarti 

pengalaman-pengalaman iman udah bertambah matang. 

45. Yakin sih 

46. Harus Kristen nanti susah kalo suami istri ga seiman 

47. Yang pertama ya aku didik jadi kkristen karena Kristen tuh jalan 

keselamatan 

48. Ga ada 

49. Ya terima kasih aja 

50. Tujuh, karena agama itu sebagai pegangan 

51. Ga ada 

52. Ya gimana ya. Ya suruh pergi aja dia 

53. Tujuh karena kalo kita ga tau ajarannya sama aja kita ga punya agama kan. 



Subjek 16 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): B. P, 

Usia: 19tahun 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GSPDI 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Penunjang 

1. Iya, dengan orang tua 

2. Kristen 

3. Papa dari kecil emang Kristen, mama dulunya islam 

4. Mamah sih taat, papa sih jarang. Malah mama yang ngingetin untuk 

kebaktian 

5. Kristen 

6. Iya.  Di keluarga untuk mengambil keputusan pasti diomongin dulu 

bareng-bareng. 

7. Iya. Mungkin gara-gara aku orang yang gampang ikut orang, ngajak 

kesana kesini. Saya seneng bareng-bareng sama temen 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggai: Bapa, Putra dan Rob. Kudus itu intinya itu satu, rneskipun 

sosoknya ada tiga tapi sosoknya itu sosok yang bisa saiing membangun 

gitu. Tuhan tuh bisa jadi sosok Bapa gitu bisa menopang anakNya, bisa 

jadi sosok Anak yang bisa jadi teman buaj kita, bisa jadi sosok Roh 

Kudus. Bisa jadi tiga-tiganya. Tapi itu satu sosok pribadi yang tunggal 

sebenamya tapi menampilkan diri dalam tiga wujud itu. 



2. Dosa: kalo kita ga sesuai dengan yang difirmankan itupun sudah dosa gitu. 

Cuma di pikiran juga udah dosa. Jadi dosa itu kalo kita melakukan atau 

memikirkan apa yang melenceng dari apa yang sudah ditetapkan 

3. Keselamatan: pemberian yang udah dikasih oleh Tuhan, kitatuh udah pasti 

dapet asalkan kita percaya sama Tuhan kita pasti dapet. Lepas dari dosa. 

4. Ga 

5. Baptisan: baptisan itu sebagai batas, sebelum dibaptis kita tuh masih 

dipegang sama orang tua jadi kita belum mandirilah. Tapi waktu kita udah 

dibaptis kita harus udah mandiri secara jasmani rohani. Kita kan udah 

punya ketetapan-ketetapan yang dari Tuhan itu ya kita harus bisa 

mematuhi ketetapan itu kalo sudah dibaptis. Sejenis kayak lahir baru gitu. 

6. Perjamuan Kudus: sebelum Tuhan disalibkan kan ada perjamiian, tapi 

yang aku tahu perjamuan kudus itu harus oleh yang udah dibaptis, kalo 

yang belum dibaptis ga boleh. Maknanya kayak penebusan gitu. Tuhan 

Yesus kan udah menebus kita gitu dengan tubuh dan darahNya. Tuhan 

Yesus itu udah mengorbankan tubuh dan darahNya untuk kita nah kenapa 

kita ga bisa merelakan juga selama kita hidup kenapa engga gitu. 

7. Paling hari rayanya aja. Islam: idul fitri dan idul adha, hanya tau aja tapi 

ga ngerti maknanya. Hindu: nyepi dan kuningan, budha: waisak dan 

galungan. 

8. Biasanya dari PMK dan dari gereja. 

9. Aku ga baca buku karena kalau buku itu subjektif tergantung pandangan 

pengarangnya. Mungkin itu bener tapi kata-kata orang itu maknanya bisa 

beda. Aku lebih percaya kalau orangnya ngomong langsung. Kalau dari 

buku ga bisa nanya kalau ga ngerti. 

10. Biasanya tentang ajaran-ajaran yang praktis yang bisa diplikasikan. 

11. Aku bukan tipe orang yang mencari. Jadi ga pernah 

12. Ga pernah 

13. lya karena ada di bahannya 

14. Biasanya hal yang praktis juga yang berhubungart dengan kehidupan 

sehari-hari misalnya saat teduh dan pergaulan. 



15. Ga sih karena ga pengen aja 

16. Ga sering, kalau diitung-itung paling 40%. 

17. Kelebihan: kalau kita percaya kita udah dapet keselamatan 

18. Ga tau. Ga pernah mikir kayak gitu 

19. Ga pernah, aku kalau sudah pegang satu prinsip atau keyakinan ya udah 

aku akan pegang terus. 

20. Aku ga pernah nyari, cuma pernah aku baca buku itu Chicken Soup for 

the Christian Soul. Waktu itu ngerasanya bingung kenapa aku kok ga 

pernah kepikiran gitu ya. 

21.- 

22. Aku sih jarang nyari. 

23. - 

24. Iya 

25. SMA kelas 3 akhir. Waktu itu aku jadi panitia retreat aku disadarkan sama 

Tuhan bahwa aku tuh pelayanan buat Tuhan bukan buat orang lain(pacar) 

26.- 

27. 10 perintah Allah 

28. Dilarang berkata kotor gitu. 

29. Kebaktian, pd, baptisan, saatteduh, perjamuan 

30. Aku juga ga tahu sih. Tuhan cuma ngomong istirahat hari ketujuhkan tapi 

kenapa justru hari minggu. Enam hari itu unfuk bekerja dan hari ketujuh 

itu buat Tuhan. Aku sih mikirnya gitu. tapi aku juga ga tau kenapa hari 

minggu, mungkin karena hari minggu itu hari libur. 

31. Tidak 

32. Ada beberapa kondisi yang membuat aku melanggar. Misal ngelawan 

orang tua gitu. 

33. Cukup konsisten lah. Misal cukup konsisten saat teduh 

34. Kalo udah niat ngelakuin sih pasti bisa konsisten. 

35. Tenang karena kan ga ngelakuin yang salah 

36. Ga tenang karena kita ngelakuin hal yang salah dan Tuhan pasti lihat 

37. Tenang karena diingetin finnan Tuhan 



38. Was-was karena itu udah jadi komitmen jadi kalo ga ibadah berarti 

melanggar komitmen 

39. Pemimpin KK ku. Karena walaupun dia sibuk kuliah tapi bisa pelayanan. 

40. Dalam pergaulannya, dia tetap bisa mempertahankan komitmen dia 

41. Saat teduh, pelayanan dan jaga komitmen dalam pergaulannya 

42. Saling mengingatkan 

43. Ga 

44. Aku sih pengennya bisa lebih lagi. Kalau kita mau kita pasti bisa 

45. Harus 

46. Ga. Tergantung keadaan 

47. Iya, aku bebasin aja tapi aku kasih dasar-dasarnya aja 

48. Pernah 

49. Aku menolak, aku minta bukti nyatanya aja 

50. Tujuh. agama tuh tentang relasi dengan Tuhan 

51. Gaada.. 

52. Nolak aja 

53. Tujuh. iman tuh dilihat dari totalitas hidup kita gitu. 

Subjek 17 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): Y. Y. 

Usia: 21 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

lama keanggotaan KK: 1,5 tahun 

Gereja: GKIm-GBKP 

Pelayanan: PMK aja, dulu aktif di gereja di tempat asal 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: KTB pengurus PMK 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen 



3. Papa awalnya Katholik. Mama Protestan sejak kecil 

4. Iya. Mama lebih aktif pelayanan, menjadi majelis gereja. Papa juga aktif 

sih 

5. Kristen 

6. Iya. Karena di keluarga memang keputusan apapun selalu dibicarakan 

bersama. 

7. Iya. Perasaanku mudah terpengaruh lingkungan. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: Tiga pribadi namun satu Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus 

gitu. Perannya sendiri kalau Roh Kudus melahirbarukan. Kalau Yesus 

Kristusnya penggenapan keselamatan. Kalau Bapa ya Bapa gitu loh. 

2. Dosa: tidak tepat sasaran. Segala sesuatu yang Tuhan tidak mau yaitu 

dosa. Kalo Tuhan sudah menetapkan suatu sasaran ketika manusia tidak 

mencapai sasaran itu dosa. Dan sesuatu itu adalah dosa juga dilihat dari 

motivasinya sih 

3. Keselamatan: hidup yang kekal. Selamat dari dosa, kita ini telah berdosa. 

Bagaimana lepas dari perhambaan dosa itu adalah lewat anugerah 

keselamatan dari Tuhan. 

4. Tidak. 

5. Sakramen? Sakramen itu, lahir, sidi, menikah dan meninggal. 

6. Baptisan: sebagai tanda hidupku diserahkan untuk Tuhan. 

7. Perjamuan Kudus; salah satu kegiatan yang kita lakukan untk mengenang 

Tuhan Yesus. 

8. Katholik paling, misa paling. Islam: sholat,puasa tapi aku juga ga begitu 

ngerti juga yah. 

9. Buku juga sarana saya, tapi saya lebih mencari informasinya dari Kakak 

kelompok kecil. Karena aku lebih enak denger orang ngomong 

dibandingkan dengan baca buku. Kalo dari Kakak PA jadi bisa langsung 

didiskusiin kalo ga ngerti. 



10. Tentang kehidupan Kristen sehari-hari, ajaran-ajaran moralnya gitu. 

11. Cukup jarang kalau baca buku. Dalam enam bulan satu kali lah. 

12. Kurang tertarik sih ya 

13. Iya. Kalo membahas kekristenan sering, tapi kalo bahas agama lain 

jarang. 

14. Bahas bahan PAnya dan kehidupan sehari-hari. 

15. Saya kurang begitu mempermasalahkan mengenai agama sih.  Yang 

penting percaya. 

16. Sering 

17. Aku tidak melihat adanya kekurangan. Kelebihannya sih ajaran Tuhan 

tentang kasih itu, 

18. Aku tidak suka menilai orang 

19. Ga peraah kepikiran. Karena udah percaya sih. 

20. Saya senang sekali, saya pengen tau 

21. Karena saya merasa membutuhkan. 

22. Kecewa ya karena saya kalo lagi pengen sesuatu terus ga dapet ya 

kecewa, 

23. Senang. 

24. Iya. SMA kali yah, saat aku mendapat suatu masalah yang membuat aku 

menyadari bahwa keputusan itu sudah ada di tangan aku, bukan karena 

orang tua lagi. 

25. Mungkin karena aku sudah banyak mengenai agama Kristen juga. Ajaran 

kasih itu. 

26. Karena pengalaman itu kali ya.  Karena tangan Tuhan tidak pernah 

terlambat 

27. 10 perintah ya.  Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Jangan 

berbohong termasuk jangan titip absent gitu. 

28. Harus mengasihi orang lain. 

29. Baptisan, sidi, perjamuan Kudus, kebaktian minggu, saat teduh, PA. 

30. Hari  peristirahatan  setelah  enam hari Allah menciptakan, jadi 

kita 

memuliakanlah. 



31. Saya berusaha 

32. Susahnya pengendalian diri, saya kadang masih self-center kali yah. 

33. Ya 

34. Karena kalau saya tidak melakukan hal itu saya merasa tidak nyaman 

gitu. 

35. Saya senang sekali karena saya merasa saya menyenangkan hati Tuhan. 

36. Saya suka nangis ya, saya merasa kacau dan kosong. Karena saya merasa 

Roh Kudus jadi tidak bekerja dalam diri saya. 

37. Senang. Saya bisa menyenangkan hati Tuhan 

38. Saya merasa kosong karena merasa bahwa Roh Kudus tidak bekerja 

dalam hidup saya. 

39. Ada. Mama, Pemimpin KK dan pemunpin KTB saya. Karena saya lihat 

kehidupan mereka 

40. Tindakan, perilaku keseharian mereka. 

41. Saatteduh 

42. Mengingatkan saya kalau saya jauh dari Tuhan. 

43. Tidak 

44. Mungkin akan semakin kuat. Saya punya keyakinan bahwa ke depan saya 

ga boleh merosot dan semakin bertumbuh 

45. Saya berharap begitu. Karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. 

46. Kristen pastinya, dia percaya sama Yesus kristus. Karena di agama saya 

ada perintah seperti itu dan saya mengimaninya gitu. 

47. Aku berusaha untuk mengajari mereka tentang agama Kristen. Karena 

aku meyakini Yesus Kristus sebagai juruselamat aku, aku tidak ingin. 

anak-anakku tidak mendapat keselamatan itu, 

48. Tidak 

49. Ya itu biasa saja. 

50. Bukan agama kali ya tapi percaya sama Yesus Kristus itu. Penting banget. 

51. Tidak 

52. Saya berusaha untuk tetap mengasihi 



53. Tujuh. karena kalau saya percaya sama Yesus saya harus menjalankan 

ajaranNya, saya harus menghidupi hal itu. 

Subjek 18 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): A. M. L. 

Usia: 20 tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: Katholik 

Pelayanan: PMK pengurus 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: Tidak ada/ dulu pernah ikut KMK 

Data Penimjang 

1. Tidak 

2. Katholik. 

3. Iya. 

4. Iya. Cukup aktif ikut ibadah, doa, pendalaman Alkitab. 

5. Katholik 

6. Iya. Karena orang tua sudah memberikan kepercayaan 

7. Iya. Saya memang agak sedikit plin-plan. Sulit menolak ajakan orang, 

merasa ga enakan 

8. Kristen dan Islam 

Status Tdentitas 

1. Tritunggal: Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa mengutus Putra, Bapa dan 

Putra lewat Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Tapi bingung bagaimana 

menjelaskannya. Jadi Satu... apa ya? Cuma satu Allah tapi tiga pribadi. 

2. Dosa:  sesuatu yang tidak disukai oleh Allah,  yang membelok 

dari 

perintah-perintah Allah. 



3. Keselamatan: cuma-cuma, datangnya dari Allah buat semua orang tapi 

lebih  kepada orang-orang  yang mau  menerima Tuhan.  Berarti  

kita 

amanlah ya, kita diselamatkan dari macem-macem misalnya dari dosa, dari 

hal-hal tidak kita inginkan. 

4. Katholik dan Protestan 

5. Sakramen apa ya? Ga tau. 

6. Baptisan: ada semacam dosa yang turun temurun yang dibawa dari adam 

dan hawa dari dulu. Tapi ketika kita dibaptis, walaupun dosa itu ga 

mungkin hilang tapi setidaknya kita diperbaharui lagi dan kita mempunyai 

kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kita diperbaharui diri kita. 

7. Perjamuan Kudus: Yesus hadir kembali lewat ekaristi kudus itu dalam 

berapa roti dan anggur. Jadi di situ membiiktikan bahwa Yesus benar- 

benar mengurbankan diriNya untuk keselamatan manusia. 

8. Islam: sholat. Kalo lebih dari itu ga tau. 

9. Majalah rohani. Karena majalah lebih menarik ada gambar dan contohnya 

tuh lebih nyata dan lebih mudah diingat karena dibaca, kalau cuma 

mendengarkan mungkin agak cepat luapa mungkin ya. 

10. Renungan yang bisa membangun. Tentang kebidupan sehari-hari 

11. Ga sering sih, 2 atau 3 bulan sekali baca majalah 

12. Tidak 

13. Iya. Karena memang di situ tempat untuk diskusi tentang agama. 

14. Biasanya sih lebih ke pergumulan atau berkat yang didapat, terus bahan- 

bahan. 

15. Iya. Dengan teman-teman dekat. Biasanya habis mendengar kotbah jadi 

kita diskusikan. 

16. Cukup sering. Sekitar 1 bulan sekali, 

17. Kelebihan: saya percaya di situ ada keselamatan. Kekurangan tidak ada 

18. Ga tahu juga sih. 

19. Tidak. Karena memang itu yang saya anut dan saya yakin disitu ada 

Tuhan. 

20. Senang sih. Cukup pengen tahu tapi sedang-sedang saja. 



21. Karena dengan begitu saya jadi lebih dikuatkan, tapi saya merasa tidak 

terlalu menggebu-gebu juga. 

22. Kecewa lah ya, 

23. Senang. Kayak ada sesuatu yang dipuaskan 

24. lya. 

25. Mungkin bener-bener kerasa itu dan SMP. Karena seiring bertambahnya 

umur juga kali ya. Ikut kegiatan pembinaan gitu di gereja. 

26. Karena saya sudah ikut pembinaan itu jadi saya mengerti tentang agama 

saya. Saya tahu bahwa ini Tuhan saya. 

27. Mengasihi, 10 perintah Allah. Jangan memusuhi, jangan berzinah dll 

28. Tidak usah pilih-pilih dalam berinteraksi dengan orang lain 

29. Ekaristi, novena, doa Rosario, pembasuhan kaki, cium salib pas jumat 

agung, saat teduh 

30. Karena dari sananya hari minggu merupakan hari yang ditetapkan Tuhan 

untuk beristirahat untuk beribadah. Dari dulunya memang hari minggu 

31. Tidak 

32. Dari diri sendiri belum sepenuhnya diserahkan pada Tuhan. Masih suka 

khawatir dll 

33. Cukup, tapi kadang tidak 

34. Karena hal teknis biasanya, misal karena telat bangun atau ada tugas gitu. 

35. Senang sih. Karena saya bisa mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan 

untuk saya kerjakan 

36. Kecewa. Karena saya merasa mengecewakan tuhan 

37. Nyaman, tenang. Karena keadaan seperti itu merupakan keadaan yang 

deket sama tiihan 

38. Kecewa, karenakan mengecewakan Tuhan 

39. Mama saya. Karena mama lebih banyak mendorong untuk beribadah 

40. Beriman, kehidupan sehari-hari 

41. Beribadah 

42. Bisa saling merapengaruhi, bisa untuk diskusi dan memberi solusi 

43. Berubah untuk jadi lebih baik ya 



44. Ga pasti juga sih, cuma harapannya akan bisa lebih baiklah ya. Karena 

pengalaman dari saat ini. 

45. Ya 

46. Pasti yang seimanlah ya. Biar lebih sama-sama lebih bisa memahami. 

47. Ya karena harus mengajarkan dia untuk percaya 

48. Tidak 

49. Biasa ajah sih 

50. Tujuh, sangat penting. Karena itu memang dasar dari semuanya 

51. Tidak 

52. Ga ikutlah. 

53. Tujuh. sangat penting juga. Kalau kita menganut suatu agama ya harus 

menj alankan ritualnya j uga 

Subjek 19 Data 

Pribadi 

Nama(Inisial):K.N.M. 

Usia: 19tahun 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: Gereja Toraja 

Pelayanan: di gereja, sekretaris. 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: di gereja tapi Iagi vacum 

Data Fenunjang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. lya 

4. Taat. Papaku pendeta. Mama juga ikut pelayanan 

5. Kristen 

6. lya. Supaya semua ngerasa enak gitu. 

7. lya. Terpengaruh itu karena takut salah jalan gitu, gay akin 

8. kristen 



Status Identitas 

1. Tritunggal itu Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Mereka tuh adalah satu 

intinya tapi kita menyebutnya dengan tiga cara aja gitu. 

2. Dosa, tidak sesuai dengan hukum Taurat dan perintah-perintah Allah gitu. 

3. Keselamatan kalau kita percaya sama Dia dan taat sama perintah- 

perintahNya. Bebas dari hukum dosa 

4. Tidak 

5. Sakramen 

6. Baptisan saat sebuah keluarga menyerahkan anaknya sepenuhnya dan 

berjanji di depan Tuhan mengajarkan agama Kristen dan menjelaskan 

tentang Tuhan. Baptisan maknanya diserahkan ke tangan Tuhan. 

7. Perjamuan Kudus itu mengingat pengorbanan Tuhan 

8. Islam; puasa, sholat tahajud. 

9. Majalah Kristen, beli buku. Karena kalau dari majalah ada penjelasan yang 

lebih mudah dipahami anak muda. 

10. Ajaran moral, tentang keseharian sebagai seorang Kristen seharusnya 

seperti apa. 

11. Tergantung ya. kalau lagi pengen ya nyari. Kalau ga pengen ya engga. 

12. Tidak. Tidak tertarik 

13. Iya. Pengen tahu pendapat temen-temen KK tentang agama Kristen. Aku 

merasa tertarik aja 

14. Keseharian kita dan ada bahanny. 

15. Iya. Dengan teman- teman dekat. Ada niat bisa mengajari orang bahwa 

Yesus satu-satunya Juruselamat gitu. 

16. Ga tau. Kalau pengen ya pengen aja 

17. Kelebihan: tidak menyembah patung, tidak membela diri, tidak menghina 

agama lain. 

18. Kelebihannya  ga  ada.   Kekurangan:   Islam,   (terlalu  

berlebihan  harus 

menutupi aurat sebegitunya, dll). Katholik: kelebihan (marianya diangkat 



karena kalau di Kristen kan jarang dibahas, aku suka lilin), kekurangannya 

(ada patung-patung). Yang lain tidak kepikiran. 

19. Tidak, Mungkin karena dari kecil sudah diajari landasan yang kuat. 

20. Semangat 

21. Ya pengen tahu aja tentang hidup agama itu seperti apa. 

22. Kecewa tapi ga kecewa banget. 

23. Lega. Karena jadi ngerasa puas gitu. 

24. Iya 

25. Setelah sidi aku jadi mikir apa sih yang dah aku lakukan untuk Tuhan gitu, 

26. Berdasarkan ajarannya, 

27. Jangan bohong, rajin ibadah, bergaul dengan sopan, jangan berzinah 

28. Harus ramah, sopan dan mau berintreaksi tanpa rnembeda-bedakan 

29. Baptis, sidi, perjamuan kudus, saat teduh, 

30. Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Terus Dia istirahat kan, pada haru 

ketujuh itulah kita sebagai manusia beribadah 

31. Belum 

32. Mungkin dari akunya yang kadang-kadang hilaf atau mungkin karena 

keadaaannya memaksa. 

33. Cukup 

34. Karena saya emang pengen aja, misal untuk doa karena saya emang 

pengen ngobrol sama Tuhan. 

35. Bangga dan bahagia karena udah bisa mengikuti perintah Tuhan. 

36. Ada rasa takut karena takut akan hukumannya 

37. Damai. Karena aku merasa dekat dengan Tuhan jadi semua pikiran itu 

lepas. 

38. merasa bersalah 

39. Papa   karena   kesaksian   hidupnya   yang   bener-bener   

memmjukkan 

pemeliharaan Kristus 

40. Keberhasilannya dalam pendidikan, dari kepribadiannya dan caranya 

berpikir yang positif thinking menanggapi sesuatu. 

41. Berdoa, bagaimana cara papa berdoa. 



42. Sebagai pengingat 

43. tidak 

44. Semakin yakin dan komit di gereja. Karena sekarang aku sudah bertumbuh 

dalam gereja dan aku pengennya sepuluh tahun lagi aku tetap di dalam 

komunitas itu. 

45. Iya. 

46. Harus Kristen, menikahnya diberkati di gereja karena aku tidak mau 

meninggalkan Tuhanku demi orang lain, menghianati keluarga. 

47. Kayaknya aku akan mengikuti cara pengajaran papaku yaitu dibaptis dan 

nanti dia lihat sendiri gitu. Pengennya sih harus Kristen karena kata Tuhan 

Yesus jadikanlah semua bangsa muridKu, masa anakku sendiri tidak 

kujadikan muridNya. 

48. Ada 

49. Aku bilang bahwa aku sudah percaya sama Tuhan dan aku menghargai apa 

yang dia bilang. 

50. Tujuh. Itu sebagai pondasi hidup kita. 

51. Tidak ada 

52. Aku cuma bilang minta hargainlah 

53. Tujuh. Penting banget karena di situlah aku bisa nunjukkin sama Tuhan 

bahwa   aku   menjalankan   perintah-perintahNya,   setidaknya   

dengan 

melakukan ritual-ritual itu aku jadi makin dekat dengan Tuhan. 

Subjek20 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): Sh 

Usia: 19 tahun 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GSJA-GMS 

Pelayanan: PMK-Gereja 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: komsel di gereja 



Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. Tidak. Asalnya Budha. 

4. Cukup. Ikut kegiatan di gereja 

5. Kristen 

6. lya. Karena kalo yang berhubungan dengan aku kan ga mungkin dong 

orang tua egois. 

7. lya. Aku emang gampang mudah terpengaruh apa lagi kalau orang itu 

ngomongnya meyakinkan banget. 

8. Kristen. 

Status Identitas 

1. Agak membingungkan sih seberulnya. Trintunggal itu maksudnya bukan 

Allahnya tiga tapi satu kesatuan tapi punya perannya itu tiga. 

2. Dosa, pelanggaran yang di mata Tuhan itu salah. 

3. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang ga bisa dibeli, cuma-cuma 

tapi ga murahan. Pokoknya selamat itu mendapat hidup yang kekal. 

Syaratnya sih cuma kita percaya sama Dia. 

4. Pernah waktu SMA sih disuruh mempelajari dan presentasi tentang agama 

Budha. Sekarang sih udah lupa. 

5. Sakramen itu di katholik ya. 

6. Baptisan itu cuma simbol bahwa kita disucikan pokoknya benisaha hidup 

baru segala yang lama itu ditenggelamkan. 

7. Perjamuan Kudus itu memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. 

8. Paling katholik, kalau paskah itu kan ada kamis putih, jumat agung,sabtu 

suci. Terus di katholik itu ada Krisma. Ada jalan salib itu kan katanya sih 

berlutut, berdoa pokoknya mengikuti step step langkahnya waktu Tuhan 

Yesus mau penyaliban. Kalau di agama Budha udah lupa. 

9. Pembimbing PA, kakak rohani di gereja, di gereja juga ada MSJ (My 

Spiritual Journey) gitu pendalaman Alkitab gitu. jadi kalau misalkan 



langsung kan kita bisa berinteraksi, kalau cuma can di buku cuma itu-itu 

aja kan kita ga bisa nanya kan. 

10. Paling tentang ritual-ritual kayak misalnya bapstisan itu apa sih, atau 

kenapa kita ngadain perjamuan kudus. Emang seneng can tahu asal-usul 

init uh dari mana sih gitu. 

11. Ya ga gitu sering. Enam bulan sekalilah. 

12. Paling dulu pernah nanya ke teman waktu SMA gitu. Tentang Budha. 

13. Iya. Karena emang kita suka bahas tentang agama gitu. kayak misalnya 

kemaren ada dosen Katholik yang bilang bahwa dia ga stuju dengan agama 

Kristen yang seakan-akan memaksa. Nah kita bahas di KK. 

14. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau 

ada kejadian yang berhubungan dengan apa gitu kita suka tanya. Kalau ada 

kenapa-kenapa kiya suka share gitulah. 

15. Dengan anggota komsel, tapi di luar itu sih ga pernah kalaupun iya paling 

dengan teman dekat Untuk bertukar pikiran menambah pengetahuan. 

16. Pas lagi KK atau komsel. Seminggu kira-kira 3 kali lah. 

17. Ga pernah mikirin agama tuh kekurangan kelebihannya gimana. 

18. Gakepikir. 

19. Ga. Ya pokoknya udah yakinlah, dulu juga Budhanya bukan Budha yang 

kuatlah. 

20. Menggebu-gebu atau antusiaslah. 

21. Karena pengen melakukan sesuatu yang terbaiklah untuk Tuhan. 

22. Penasaran.  Udah pengen tahu tapi  ga dapet rasanya gimana ya 

ga 

terpenuhi aja. Ga terlalu penasaran juga sih tapi kadang suka kepikiran. 

23. Puas karena narnbah pengetahuan. 

24. Iya. 

25. Walau papa mama Budha tapi dari kecil aku ikut sekolah minggu. Pas 

mutusinnya sih pas mau dibaptis kan udah tahu firman Tuhan udah 

percaya gitu. 

26. Ya itu karena kepercayaan itu, karena iman di dalam Kristus ada 

keselamatan. 



27. Ga boleh punya berhala, ga boleh bohong, ga boleh nyontek, ga boleh 

ngerokok. Menjadi terang dan garam, bisa menjadi teladan dan contoh. 

28. Lebih ditonjolkan kasih. 

29. Perjamuan Kudus, Baptis, ibadah minggu, saat teduh 

30. Soalnya Tuhan itu kan meninggalnya hari jumat kan nah bangkit pada hari 

ketiga yaitu hari minggu. Jadi memperingati hari kebangkitan Kristus. 

31. Tidak 

32. Karena kedagingannya masih kuat. 

33. Agak bolong dikit sih. 

34. Karena misalnya kalau tiap hari ga saat teduh ngerasa ada yang kurang 

karena kalau saat teduh itu aku jadi tahu hari ini tuh Tuhan maunya aku 

gimana gitu. Kadang telat bangun atau banyak tugas. 

35. Ngerasa puas gitu karena aku jadi lakuin yang terbaik buat Tuhan. 

36. Menyesal karena melanggar 

37. Ngerasa ga ada yang kurang. Senang bisa ketemu teman-teman bisa share, 

bisa nyeritain pengalaman atau curhat masalah 

38. Ngerasa hampa kosong. Kayaknya gimana gjtu, kayak ngerasa ada yang 

kurang karena memang waktu dulu ke gereja minimal aja itu seminggu 2 

kali. Bukan karena kebiasaan sih, tapi kangen suasana doa, puji-pujian. 

Intinya datang ke hadirat Tuhan, muji Dia. Beda perasaannya kalau muji 

sendiri gitu, enak kalau gabung sama teman-teman bareng gitu. 

39. Kakak Pembina Komsel di gereja. Karena dia tuh bener-bener hidupnya 

tuh memberikan yang terbaik. 

40. Dalam hal kuliah ok pelayanan juga, jadi bisa seimbang gitu. 

41. Saat teduh 

42. Ngejagain supaya kepercayaan kita tuh kuat gitu. 

43. Ga 

44. Pengen lebih-lebih lagi karena sekarang merasa belum optimal 

45. Berusaha untuk itu 

46. Haras Kristen karena di Alkitab juga ada bahwa harus sepadan gitu 



47. Bingung juga sih karena sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak baik. 

Bingung nih ga kepikiran 

48. Ada. 

49. Ya menghormati aja tapi masuk kuping kiri keluar kuping kanan. 

50. Sangat penting. 

51. Ga 

52. Ya cuekin aja 

53. Sangat penting. Sesuatu yang kita lakukan walaupun itu kecil itu akan 

ngaruh buat kita. 

Subjek21 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): M. Ta 

Usia: 20 tahun 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GBKP 

Pelayanan: di PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK7 PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen Protestan 

3. Iya 

4. Sangat. Karena papa majelis, mama aktif ikut aktifitas gereja 

5. Kristen 

6. Iya. Soalnya orang tua ingin memberikan yang terbaik buat saya 

7. Tidak terlalu. Kadang saya mudah terbujuk oleh teman 

8. Kristen 

Status Identitas 

1.   Tritunggal: Allah itu satu tapi tiga bentuk tapi satu. 



2. Dosa: perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan yang kita lakukan 

3. Keselamatan: suatu yang diterima manusia karena dia telah mengikuti 

Tuhan dan berkomitmen akan mengikuti Tuhan selalu dan mendapatkan 

keselaraatan. Selama di bumi ini karena dia mengikuti Tuhan maka dia 

mendapatkan keselamatan di atas. Selamat dari segala sesuatu yang buruk 

baik di bumi maupun nanti disana gitu. 

4. Tidak 

5. Sakramen? 

6. Baptisan: ketika kita kecil kita dibaptis kita itu Kristen gitu. maknanya 

untuk menyatakan bahwa kita Kristen. 

7. Perjamuan kudus: menerima Tuhan kayak roti dan anggur itu sebagai 

darah dan daging Tuhan jadi kita menerimanya itu untuk membiarkan 

Tuhan masuk ke dalam hati kita gitu mungkin selama ini udah terburuk 

gitu ya jadi ya dilakukan perjamuan kudus itu untuk menyucikan kembali 

gitu. bingung. 

8. Sebagian. Hindu sembahyang di pura. Gitu aja. 

9. Banyak. Suka buka internet karena penasaran buka-buka situs gitu 

10. Kehidupan sehari-hari. 

11. Lumayan sering. 

12. Tidak 

13. lya. Pengen tahu aja. 

14. Tentang kehidupan sehari-hari aja, terus ada bahanny. 

15. Ga terlalu sih. Buat apa 

16. Paling seminggu sekali, jarang gitu 

17. Kelsbihan: keselamatan. Kekurangan: ga ada. 

18. Gatahujuga 

19. Ga. Karena dari kecil terus saya udah nyaman di Kristen 

20. Menggebu-gebu 

21. Karena memang tertarik untuk mencari tahu tentang hal seperti itu, 

22. Kecewa karena ga dapet 

23. Senang aja. Misal saya cari dari internet nanti dicopy dan dibaca-baca. 



 

24. Iya 

25. Dari kecil emang sudah Kristen tapi lahir barunya itu baru semejak di 

Bandung. Dulu di rumah itu ke gereja suka bolong-bolong dan saat teduh 

juga bolong-bolong. Sejak disini karena lingkungannya juga Kristen jadi 

diajarin diingetin untuk ke gereja dan saat teduh. Jadi lebih raj in. 

26. Ya kan susah juga kalo kita ga beragama gitu. 

27. Yang dilarang: segala sesuatu yang berbau dengan dosa misal mencuri, 

pikiran. Yang diperintahkan: segala sesuatu yang baik misal menolong, 

berbuat baik sama orang lain. 

28. Kasih. Harus saling mengasihi 

29. PA, saat teduh, persekutuan Doa, kebaktian 

30. Tuhan menyediakan waktu selama tujuh hari, kita itu diciptakan pada hari 

yang keenam dan pada hari yang ketujuh kita harus istirahat jadi   kita 

harus menghargai. Selama enam hari kita boleh bekerja jadi hari minggu 

itu waktu yang sudah diberikan Tuhan satu hari untuk kita bener-bener 

beribadah ke gereja gitu jadi sayang sekali kalau orang yang ga ke gereja 

gitu. 

31. Menjalani tapi kadang suka lupa. 

32. Karena saking kesel, kadang ada orang yang suka berlebihan. 

33. Kalau kebaktian iya, tapi kalau saat teduh suka bolong-bolong. 

34. Karena suka susah bangun pagi. Sebenarnya juga kadang suka malas 

kebaktian tapi ngapain juga & rumah sendirian jadi mending ke gereja. 

35. Senang. Karena berani. Misal kalau ga bohong berarti berani jujur, jarang- 

jarang orang berani jujur dengan resiko yang besar. 

36. Merasa bersalah karena kan sudah berjanji tidak melakukan seperti itu. 

37. Sedih, misal kalau sedang saat teduh terus Tuhan tegur jadi sedih kenapa 

aku masih seperti ini. 

38. Menyesal, pernah satu kali ga ke gereja terus ngeliat orang yang baru 

pulang dari gereja ruh sukacita aku jadi nyesal kenapa ga gereja. 

39. Ada. Papa, papa itu kerja keras. 

40. Beribadah, pekerjaan, dan sebagai kepala rumah tangga. 



41. Dalam dia bekerja terus cara dia beribadah 

42. Lebih membimbing 

43. Ga. 

44. Semakin lebih maju dari pada sekarang. Kan udah percaya sama Tuhan 

jadi berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan mengijinkan semakin maju gitu ya 

Tuhan pasti memberi gitu. 

45. Ya. 

46. Seiman terus dia udah hidup bersama Tuhan Yesus. Kan tertulis terang 

dan gelap tidak bisa disatukan. 

47. Ga. Kan malu masa orang tuanya Kristen anaknya engga. Nanti orang 

pikir aduh ini gimana sih orang tuanya ngedidiknya. 

48. Ada 

49. Saya nanggapinnya kayak dia becanda aja. 

50. Tujuh, sangat penting. Kan ini loh saya. Gimana ya. Karena kalau agama 

ga penting untuk apa saya jalankan selama ini. 

51.Ga 

52. Ya saya tolak gitu ya. Sebel juga sih 

53. Tujuh. 

Subjek 22 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): Ribka 

Usia: 19tahun 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: Methodist -Gil 

Pelayanan: PMK (pengurus) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen 



3. Iya 
4. Mama iya, kalau papa masih belum. Mama rajin ke gereja, sering saat 

teduh. 

5. Kristenjuga 

6. Iya. Karena kan saya yang menjalaninya 

7. Terkadang ga juga. Dalam beberapa hal mudah terpengaruh, tapi dalam 

beberapa hal tidak. Misalnya kalau temen bilang kalau itu bagus pasti 

mindset nya bilang itu bagus gitu. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal; sejauh yang dipahami mungkin kan hampir kayak manusia. 

Manusia kan terdiri dari tubuh, roh sama jiwa tapi satu. Sama dengan 

Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

2. Dosa: mungkin dosa itu perbuatan yang melanggar jauh dari kehendak 

Tuhan. 

3. Keselamatan: anugerah dari Tuhan. Selamat dari maut, dari dosa-dosa kita, 

dibersihkan dari dosa. 

4. Ga 

5. Gatau 

6. Baptisan: lebih ke pengakuan sebagai kita seorang Rristen 

7. Perjamuan Kudus: mengenang pengorbanan Tuhan 

8. Paling ibadah Sholat. 

9. Biasanya mungkin dari internet Soalnya di internet kan banyak apapun 

yang dicari biasanya dapet. 

10. Lebih ke doktrin karena membutuhkan pemahaman disana. 

11. Jarang paling 1 semester sekali 

12. Ga 

13. Ga. Mungkin lebih ke topiknya kebanyakan soal sehari-hari soal pelajaran 

gimana gitu. Paling waktu bahan bahannya. 

14. Lebih ke sharing pengalaman sehari-hari 



15. Pernah sih sama teman. Biasanya kalau nonton tayangan tentang agama 

kadang teman nyeletuk aja gitu jadi ngomongin soal agama. Jarang sih 

16. Jarang. Paling sama Kelompok Kecil seminggu sekali. 

17. Agama punya  kekurangan  gitu?   Kalau  kelebihan  lebih   ke  

konsep 

doktrinnya beda dari agama lain. Kalau agama lain itu mesti melakukan ini 

dengan syarat tapi kalau kita kan mendapat keselamatan itu tanpa syarat. 

18. Susah. Islam: kekurangannya dari konsep poligami gitu. Kelebihannya liat 

mereka tuh ibadahnya sampai kuat banget lima kali. Budha, kekurangan: 

kata teman kalau di Budha lebih dituntut sampai seribu kali apa gitu; 

kelebihannya ga tau. Katholik ga jauh beda dengan Kristen 

19. Ada sih misal pemikiran soal benar ga Yesus itu Tuhan. Ya kan agama 

lain ga mengakui Yesus itu Tuhan. 

20. Penasaran 

21. Dari rasa ingin tahu gitu. 

22. Kecewa sih, tapi ga terlalu kecewa gitu. 

23. Senang 

24. Iya. 

25. Ga inget jelas. Waktu kelas berapa SMA gitu waktu itu ikut kelas 

katekisasi awalnya sih disuruh orang tua tapi setelah lama terkonsep gitu, 

sudah mengerti konsepnya. 

26. Pertimbangan mendasar sih karena dari kecil sih udah dibesarin dalam 

agama itu. Yang mendasarinya Firman Tuhan. 

27. Kalau yang dipermtahkan: jangan meninggalkan Tuhan.  Kalau 

yang 

dilarang itu 10 perintah Allah: jangan mencuri, jangan membunuli. 

28. Ya lebih ke rnengasihi 

29. Baptisan, perjamuan, persekutuan doa, kebaktian minggu, PA, saat teduh. 

30. Kan enam hari Tuhan menciptakan terus beristirahat pada hari ketujuh. 

Nah di situ Tuhan tuh menghendaki kita mensyukuri enam hari itu. 

31. Gajuga. 

32. Mungkin ada beberapa hal yang masih melekat dan susah dilepasin. 

33. Ga. 



34. Kadang suka ada halangan gitu, kadang males, banyak lah. 

35. Enak, sukacita. Kan kita menjalani hidup ini bukan untuk kita sendiri tapi 

untuk Tuhan. 

36. Menyesal karena sudah mendukakan hati Tuhan 

37. Senang karena ngerasa dekat dengan Tuhan 

38. Sedih, ngerasa jauh dari Tuhan. 

39. Ada. Mama, karena rajin saat teduh, ke gereja. 

40. Dalam menghadapi suatu masalah 

41. Dari saat teduh, doa, kebaktian. 

42. Lebih ke transfer hidup. Kakak PA kan lebih dulu mempelajari jadi kita 

bisa belajar dari dia. 

43. Tidak 

44. Tetap aktif di pelayanan karena ini kan baru permulaan di depan masih ada 

banyak lagi. 

45. Diusahakan. 

46. Saru agama, aktif dalam pelayanan. Kan Firman Tuhan carilah pasangan 

yang sepadan. 

47. Harus Kristen dari kecil hams ditanami konsep-konsep. Karena saya sudah 

merasakan sukacita. 

48. Ga. 

49. Menolak. 

50. Enam. Karena setiap agama itu mempengarahi hidup sehari-hari. 

51. Ga 

52. Tetap melakukan 

53. Enam. Soalnya kan ibadah itu kan pendalaman iman kita. 

Subjek23 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): Tamara Grace 

Usia: 20 tahun 

Lama keanggotaan KK: 2 tahun 



Gereja: GKE-GKP 

Pelayanan: Prokantor (gereja), pengurus VoM, pengurus PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen Protestan 

3. Iya 

4. Banget. Papaku pendeta. 

5. Iya. Kehidupan kerohaniannya teratur, aktif di gereja 

6. Iya. Dari kecil memang sudah terbiasa untuk ngajak ngomong kalau mau 

raemutuskan sesuatu karena menurut mereka kehidupanku kehidupan 

punya aku jadi mereka tuh sebenemya fungsinya orang tua itu buat 

mengarahkan   supaya   aku   tuh   arahnya   ga   salah   gitu.   

Tapi   yang 

memutuskan tetap aku. 

7. Iya. Aku tuh udah sangat ga enakan sama orang. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: artinya tiga pribadi dalam satu pribadi. Jadi kan Bapa, Putra 

dan Roh Kudus itu kan sebenemya satu individu gitu istilahnya tapi ada 

tiga Pribadi di dalamNya bisa sebagai Bapa, Putra dan juga Roh Kudus. 

Mereka menjalani jalurNya masing-masing tapi tetap dalam satu Pribadi. 

2. Dosa: jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dosa itu adalah 

kesalahan yang dibuat oleh manusia yang membuat dia kehilangan 

kemuliaan Allah. 

3. Keselematan itu anugerah intinya sesuatu yang tidak layak kita terima tapi 

dilayakkan untuk menerimanya gitu. Keselamatati itu satu hal yang gratis 

yang dikasih oleh Tuhan buat kita. Keselamatan itu adalah suatu anugerah 

yang membuat manusia menjadi kembali berjalan kemtiliaan Alllah yang 

membebaskan manusia dari dosa dan kembali kepada Dia. 



4. Ga 

5. Sakramen itu ada dua, Baptisan dan Perjamuan kudus. 

6. Menurut aku baptisan itu sebenernya adalah suatu simbol dimana kita 

sudah menuju suatu bidup yang baru dan seharusnya menjadi simbol 

peralihan kita dari kehidupan yang lama. 

7. Perjamuan kudus itu suatu peringatan buat kita untuk memahami dan lebih 

menghayati bahwa keselamatan itu lewat daging dan darah Tuhan Yesus. 

Kalau menurut aku itu bisa dibilang suatu simbol juga bahwa Mta kan 

minum anggur dan makan roti, perjamuan kudus itu kan memang sudah 

ada sejak jaman Tuhan Yesus dan itu dilakukan untuk menyatakan bahwa 

Tuhan menginginkan kita untuk hidup berlandaskan kasihNya terus juga 

Dia sudah mengorbankan hidupNya buat kita sehingga kitapun musti 

melakukan sesuatu yang menandakan ucapan syukur kita buat Dia. 

8. Muslim: sholat lima waktu, sholat jumat. Tapi ga ngerti makna dan 

tatacaranya. 

9. Mungkin dari baca. Karena aku suka baca, apalagi aku suka banget sama 

yang namanya fenomena gitu yang krusial yang ga biasa misal kitab 

Barnabas gitu-gitu. 

10. Tentang hal-hal keseharian karena aku ga suka dengan yang berbau 

doktrinal. 

11. Sebatas aku punya waktu buat baca,kira-kira tiga bulan sekali lah. 

12. Ga 

13. Ya kita lebih suka sharing tuh yang aduh ternyata hari ini tuh Tuhan tuh 

baek banget. Karena menurut aku untuk kelompok kecil sendiri ya 

rnerekalah orang-orang yang paling tepat untuk aku sharing-in karena aku 

tipe orang yang ga bisa sembarangan cerita. 

14. Lebih ke pengalaman pribadi sin. Sebenernya karena aku tipe orang yang 

pengen cerita ke orang apa yang terjadi dalam hidup aku sehingga 

kerinduan aku untuk berbagi apalagi masalah aku udah capek banget dan 

wah ternyata Tuhan pulihkan kayak gitu kan itu bener-bener sesuatu yang 



buat aku bikin aku nyaman. Sebeneraya sih ga pengen tapi kalau udah 

ngumpul pasti otomatis kebawa sendiri gitu. 

15. Paling ke keluarga ya. Sama papa mama. Ya lebih apa ya, nyaman karena 

mereka bisa menjawab apa yang aku tanyakan gitu. Aku bisa mendapatkan 

yang aku cari. 

16. Minimal seminggu sekali sih. 

17. Buat aku sama sekali ga ada cacat celanya ya setiap hal itu berdasar dan 

dampaknya bisa aku lihat dalam kehidupanku sendiri.  Dari ajaran- 

ajarannya kita ga pemah diajarain untuk membunuh orang atau menyakiti 

orang tapi mengasihi orang. 

18. Kalau agama islam kekurangannya menurut aku mereka tidak melihat 

keselamatan sebagai suatu anugerah tapi sesuatu yang harus dicapai 

dengan usaha yang kuat. Kelebihannya ga ada. Kalau agama lain aku ga 

ngerti ya. 

19. Ga. Aku pikir bentuk indoktrinasi orang tuaku berhasil ya sampe sekarang, 

Aku pemah pacaran sama orang yang beda agama tapi itu ga membuat aku 

pengen pindah agama. 

20. Kalau agamaku sendiri aku ngerasa pengen banget untuk cari tau, 

21. Karena aku ruh orang Kristen gitu tapi ga tau apa-apa tentang agama 

Kristen apa yang harus aku katakan ke orang lain saat orang lain bertanya 

kenapa percaya gitu. 

22. Kecewa pasti ada tapi aku mikir lagi gitu kalaupun aku dapet jawaban itu 

tuh jawaban manusia kita ga tau apakah itu bener-bener murni dari Tuhan 

jadi aku ngerasa ya kalau Tuhan mau jawab pasti Tuhan tunjukkan gitu. 

kecewa karena kalau kita bertanya tentang sesuatu dan itu esensial dalam 

hidup kita gitu kita ga dapetin jawabannya gimana tuh? 

23. Seneng aja gitu. jadi aku lebih ngerti dan lebih siap untuk menjawab 

pertanyaan orang lain. 

24. Ya keputusanku sendiri. 

25. Waktu SMP. Waktu itu aku bener-bener... dari kecil sampe gede aku aktif 

di gereja tapi aku tuh ngejalanin itu sebagai rutinitas tapi waktu SMP itu 



aku ngerasa bahwa Tuhan tuh bener-bener nyata jadi saat kita ngomong 

sama Dia, Dia tuh denger gitu. Waktu itu aku bener-bener terima bahwa 

oh Juruselamat itu ada nyata ga cuma dipelajari doang. Waktu itu aku tuh 

lagi ngalamin masalah pribadi gitu. 

26. Karena aku merasa damai sejahtera gitu sejak kecil sampai besar. Aku 

merasa bahwa Tuhan ini yang menempatkan aku di keluarga ini. Aku 

hidup bahagia sampai sekarang dan dari mana lagi kalau bukan dari Dia. 

27. Yang diperintahkan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita 

sendiri. Jadi yang dilarang kalau kita menyakiti orang lain karena kita 

menyakiti diri kita sendiri dong. Itu aja sih. 

28. Perbuatlah segala sesuatu dengan kasih. 

29. Baptis, perjamuan kudus, saat teduh, kebaktian keluargasetiap malam. 

30. Karena hari minggu itu hari ke tujuh dari enam hari penciptaan. Tuhan aja 

biiang, Aku sudah menciptakan dunia ini enam hari Jamanya dan hari 

ketujuh itu adalah istirahat. Hari minggu itu adalah hari istirahat, itulah 

saatnya Tuhan mengharapkan kita sungguh-sungguh beribadah. 

31. Ga 

32. Ya males, ga ada hati. Standar-lah. Waktu sih sebenernya. Tapi kan waktu 

itu kan dari hidup kita sendiri kan. Ga mungkin kita ga ada waktu. Jadi 

penghalangnya dari dalam diri. 

33. Kalo dari dalam diri aku pokoknya apapun yang terjadi kalau aku bisa 

ibadah pasti aku ibadah. 

34. Sebenernya sih karena aku terbiasa gitu ibadah. Aku tuh biasa ibadah gitu. 

Karena kalau aku ga ibadah rasanya ga damai gitu, seharian itu tuh bener- 

bener ada aja yang terjadi. 

35. Tenang dan hidup bersukacita gitu. Misalnya, aku lebih bersukacita saat 

orang lain bersukacita dibandingkan aku sendiri bersukacita. Aku tuh 

betapa bahagia saat orang lain karena aku membahagiakannya. Itu suatu 

kebahagiaan yang menurut aku bener-bener hal yang terutama dalam 

hidup aku saat aku membahagiakan orang lain. 



36. Misalnya waktu aku ga mengampuni musuh aku merasa ada sesuatu yang 

mengganjal tapi seiring berjalaiuiya waktu ya biasa aja, biasanya kalau 

udah gitu aku rasionalisasi gitu bahwa aku juga kan manusia bukan Tuhan 

gitu. Karena buat aku, aku menyadari banget kapasitas aku sebagai 

manusia, aku ga bisa mengasihi orang lain 100% seperti Tuhan mengasihi 

dia. 

37. Sebenemya untuk saat teduh pas saat teduh aku ga ngerasain apa-apa, aku 

lebih ngerasainnya setelah saat teduh dan aku ngejalanin hari itu. Lebih 

ada yang ngingetin gitu kalau saat teduh. Kalau ada satu hambatan, nah 

disitu diingetin. Mungkin aku jadi merasa kuat. 

38. Kalau ga saat teduh, sebenemya berhubung sekarang aku lagi malas saat 

teduh jadi biasa aja. Biasa aja mungkin karena aku merasa jadi suatu 

kebiasaan gitu. Jadi aku mencari suatu pembenaran waduh ga sempet nih 

daripada ga ada hati kan mendingan ga usah sekalian gitu. Kalau ga ke 

gereja, tetep aku merasa kayak ada sesuatu yang mengganjal. Karena kalau 

aku udah ke gereja aku tuh ngerasa sukacita, pokoknya kalau aku ibadah, 

nyanyi gitu. 

39. Mama. Karena mama tuh pendoa yang bener-bener, aku yah salut sama 

mamaku gitu. Tiap hari tuh doain banyak orang dan aku tuh ngerasanya 

kuasa doanya bener-bener gitu. Aku tuh ngerasa Tuhan tuh bener-bener 

bekerja dalam hidup dia sampe orang lain itu selalu minta dia untuk 

didoakan. 

40. Percaya, kepercayaan bahwa kalau kita mau bener-bener dalam keadaan 

apapun berserah Tuhan pasti mau kasihin. Mama tuh ga bosen doa loh, 

tiga jam doa isinya orang laen semua. 

41. Doa. Mendoakan orang lain, jadi utamakan berdoa untuk orang lain 

daripada berdoa untuk diri sendiri. 

42. Mungkin mengingatkan yah. 

43. Ga 

44. Lebih kuat. Semakin banyak belajar dari hidupku semakin lama semakin 

melihat Tuhan bekerja dan pemahamanku semakin dewasa. 



45. Ya 

46. Aku ga mau kompromi. Harus Kristen. Karena buat aku terang sama gelap 

ga akan bisa bersatu. 

47. Tidak. Karena aku tahu gitu inilah yang terbaik. 

48. Ga. 

49. Ya mungkin aku mau dengar penjelasan dia dulu yah kok dia yakin aku 

bakal mau ikut. 

50. Tujuh. karena itu tuh pegangan kita untuk jalanin hidup kita itu dasarnya. 

51. Ga 

52. Siapa lo nglarang-nglarang gw. 

53. Enam. Karena buat aku ajaran doktrinal harus ke gereja setiap minggu itu 

ga menjamin keseiamatan. Yang menjamiti keselamatan itu lu percaya gad 

an lu terapkan ga dalam hidup lu bukan soal rutinitas doang. 

Subjek24 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): R. S. 

Usia: 19tahun 

Lama keanggotaan KK: 2 tahun 

Gereja: GKI 

Pelayanan: PMK (pengurus) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Pcnunjang 

1. Tidak 

2. Dua-duanya Protestan. 

3. Iya 

4. Ke gereja dan doa rajin tapi belum ikut pelayanan. 

5. Kristen 

6. Iya. Kan menyangkut masa depanku jadi kan aku yang akan menjalani jadi 

didiskuskan dengan akulah. 



7. Ga. Karena biasanya aku memang orangnya keras, keras dalam artian 

harus orang lain yang ngikutin aku. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal itu adalah pada dasarnya cuma satu Tuhan tapi memiliki tiga 

pribadi yang berbeda.  Ya mungkin dalam perjanjian lama Dia lebih 

banyak berperan sebagai Bapa. Kemudian pada saat perjanjian baru Yesus 

lahir ya sebagai anak dan sekarang saat kita ini ya Roh Kudus. Tapi pada 

dasamya sama ketigaNya. 

2. Doa adalah ya rusaknya relasi manusia dengan Tuhan yang kemudian bisa 

menyebabkan maut. Relasi bisa rusak ya karena pada dasarnya kan 

manusia itu hidup bergantung dengan Tuhan dimana Tuhan menciptakan 

manusia unruk mempermuliakan nama Dia. Tetapi karena ya keinginan 

manusia untuk mungkin menyamai Allah itu sendiri pada mulanya jadinya 

ya manusia jatuh ke dalam dosa gitu. 

3. Keselamatan adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk menebus dosa 

kita. Untuk mendapatkannya ya itu semua karena kasih karunia Tuhan. 

4. Belum 

5. - 

6. Baptisan ya itu mungkin salah satu... apa ya. Maknanya yaitu mengaku 

iman  percaya   kita   ke   Tuhan   gitu   dimana  kita   

mengakui   sebagai 

juruselamat kita. 

7. Perjamuan kudus itu ya untuk mengingat perjamuan terakhir saat Yesus 

menjamu murid-murid. Karena Tuhan kan bilang ya perlakukanlah ini 

sebagai untuk mengingat Aku.  Ya itu maksudnya tentang penjelasan 

Yesus sebelum disalibkan dimana Dia akan memberikan darah dan daging 

Dia untuk keselamatan manusia. Ya mungkin maksdunya supaya manusia 

itu ingat gitu bahwa keselamatan kita tuh hanya bersumber dari Tuhan. 



8. Iya waktu SMP. Kayaknya mustahil aja gitu Tuhan kok jadi manusia gitu, 

kenapa nebus dosanya harus disalib ga Iain-lain. 

9. Merasa tertarik 

10. Karena kan pengen mendalami lagi pengen tau banyak. Karena menurutku 

ya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita sendiri ga tau apa yang 

menjadi ajaran Tuhan itu sendiri. 

11. Penasaran karena aku butuh jawaban itu. 

12. Seneng sih tapi ga sepenuhnya diterima gitu aja. Senang karena akhirnya 

apa yang menjadi pertanyaanku ada yang terjawab gitu. 

13. Kalau dulu udah pastiJah karena ngikut orang tua kan tapi kalau sekarang 

sih aku yakin ini keputusanku sendiri. 

14. Mungkin setelah terbina gitu ya.  Semester dua lah, ya mungkin waktu 

itu 

ada pengaruh dari itu sih ajaran tentang keselamatan itu. Karena yang dulu 

sempet kuragukan waktu SMP itu ya akhirnya terjawab. Oh seperti ini dan 

ini benar, teryakinkan. Di kelompok kecil itu. 

15. Yakin aja sih. Yakin itu karena pertama itu tertulis di Alkitab itu kan. 

Terus juga ya menurutku berdasarkan yang kudengar dan kubaca itu 

memang ya seharusnya seperti itulah Tuhan gitu. Bukan seperti yang di 

agama-agama lain. 

16. Pasti kalau perintah itu ya kasihilah sesamamu manusia. Larangan itu 

paling ya itu jangan menghujat Roh Kudus. 

17. Harus berinteraksi dengan baik. Kasih itu tadi. 

18. Katekisasi, Perjamuan Kudus, baptisan, saat teduh, kebaktian minggu, 

kebaktian tengah minggu, kunjungan ke orang sakit gitu. 

19. Itu hari sabat. Kalau dulu ya orang kenalnya itu hari sabtu karena Tuhan 

berhenti bekerja penciptaan. Tetapi sekarang hari minggu itu dipake 

karena itu kebangkitan Tuhan. 

20. Belum sih. Kalau mengasihi saudara, orang tua itu bisa. Tapi kalau kita 

mengasihi orang yang kita benci itu masih belum bisa. 



21. Susah gitu kita bermusuhan sama orang tapi kita harus mengasihi dia. Dia 

tidak raengasihi kita bagaimana kita harus mengasihi dia itu susah. 

Halangannya dari diriku sendiri sih 

22. Kebaktian minggu dan saat teduh sih iya. 

23. Kalau saat teduh aja misalnya kalau udah ga saat teduh kayaknya ada yang 

kurang gitu. karena ya aku belum menenangkan diriku, belum baca firman 

Tuhan jadi seperti apa yang akan terjadi hari ini belum ada kayak suatu 

penguatan. 

24. Enjoy. Karena aku yakin ya ini yang Tuhan inginkan gitu, seneng. 

25. Merasa berdosa sih. Ya karena ya Tuhan tidak menginginkan seperti itu. 

26. Tenang, karena bisa focus untuk menyembah, memuji. 

38. Ya ngerasa ada yang yang kurang gitu. kurangnya karena ya gimana ya ga 

dapet ya touch nya, Mungkin salah satunya karena udah kebiasaan terus 

jadi ngerasa kayak ga dapet berkat gitu. 

39. Ada. PKKku, karena memang apa yang diajarkan kalau aku melihat 

kehidupan dia itu sesuai dengan apa yang diajarkan. 

40. Dalam kehidupan sehari-hari, terus juga melihat integritas dia dalam 

pekerjaan yang sebetulnya banyak godaan tapi dia bisa bertahan. 

41. Saat teduh terus ya PA pribadi. 

42. Ya menguatkan sih dan kadang juga menegur. 

43. Ga 

44. Semakin baik pastinya. Aku juga akan lebih berintegritas lagi karena untuk 

orang Kristen merupakan suatu kewajiban untuk memiliki integritas. 

45. Tya 

46. Yang pasti harus sama keyakman kami. Karena Tuhan pun di Alkitab kan 

menghendaki yang sama gitu percaya Kristus. 

47. Ya aku sih seratus persen akan berusaha untuk meyakinkan dia kalau 

Kristen itu yang benar. Karena ya aku meyakini itu keselamatan cuma bisa 

diperoleh dari Kristus 

48. Tidak. 

49. Pasti bakal bertanggapan buruk sih, ini orang ngajak-ngajakin gua. 



50. Tujuh lah. Karena hanya dari situ lah sumber segalanya, maksudnya ya itu 

mempengaruhi   kehidupanku   dengan    Tuhan,    kehidupanku   

dengan 

sesamaku. Semua itu bermula dari pengenalan akan Tuhan sendiri dan 

pengenalan akan Tuhan sendiri bermula ya diperoleh dari agama. 

51. Tidak. 

52. Bilang ke dia lah bahwa ini apa yang aku percayai tolong hormati gitu. 

53. Tujuh sih. Ya sangat penting sih. Ya karena itu hidup seorang Kristen ya 

dari situ. Ya ritual itu kan salah satu cara supaya kita bisa mengenal Dia 

lebih lagi gitu. 

Subjek 25 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): Mt 

Usia: 20 tahun 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GBI-HKBP 

Pelayanan: Tidak 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: Tidak 

Data Penirajang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. Ya 

4. Mama taat, papa tidak. Mama sering ke gereja, lebih rajin saat teduh. Papa 

sudah satu tahun tidak ke gereja. 

5. ya 

6. Ya. Supaya tidak memaksakan sebelah pihak dari orang tua ke anak 

7. Ya. misaJnya waktu SMA saya ngerokok karena ikut teman, ga enak kalo 

ga sama dengan teman. 

8. Kristen 



Status Identitas 

1. Tritunggal: rada-rada lupa sih. Setau aku Tritunggal itu Allah, Tuhan 

Yesus Kristus sama Roh Kudus. Bener ga? Takut salah. Jujur aja kalau 

aku sih pernah tahu tapi ga pernah buka-buka lagi, aku lupa. Aku ga berani 

ngomong lebih dari itu, takut salah. 

2. Dosa: perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Pokoknya dosa 

itu sulit kita untuk membedakan apakah perbuatan kita itu dosa atau tidak. 

3. Keselamatan: kalau kata aku keselamatan itu janji Tuhan yang akan kita 

peroleh. Seiamat dari dosa dengan memuliakan nama Tuhan. Kan banyak 

cara tuh rnemuliakan nama Tuhan, kita bisa pelayanan, kita menefapkan 

apa yang dikehendaki Tuhan. 

4. tidak 

5. tidak 

6. Baptisan itu menurut aku disucikan. Kata mama kalau baptisan itu gini 

ketika aku dibaptis kecil itu aku disucikan. 

7. Perjamuan kudus: susah juga sih. Aku juju raja baca Alkitab juga jarang. 

Perjamuan kudus ya kenapa anggur warna merah ya darah Kristus yang 

telah menebus dosa kita. Kenapa rotmya warna putih aku ga tahu. 

8. Konghucu pake dupa, setahu aku sih mereka menyembah nenek moyang. 

Agama lain aku ga tahu. 

9. Dari internet karena kalau dari internet kan bisa dari luar menurut 

pendapat orangnya. Kalau misalkan dari majalah biasanya cuma dari 

wilayah sini doang iiiforniasi tentaiig Kristennya. Dan membaca buku 

rohani yang disaf ankan oleh PKK. 

10. Kalau aku sih baca artikei-ertikel teologi gitu, kayak cerita-cerita gitu yang 

ngajakk kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lebih ke hal-hal 

yang yang praktis. 

11. Ga begitu sering, gimana ada waktu. Mencoba baca buku yang didorong 

oleh PKK walaupun hati masih setengah-setengah. Baca buku rohani juga 

jarang. Yah tiga bulan satu kali lah. 



12. Tidak 

13. Iya. Ada bahannya kan. 

14. Tentang kehidupan sehari-hari, cara belajar, pasangan hidup tentang 

keluarga. 

15. Ga, cuma di kosan ada temen yang juga Kristen tapi ga pernah ke gereja 

jadi pernah nanya kenapa. Karena emang ga begitu tertarik sih ngomongin 

soal agama sama orang. 

16. Ga begitu sering sih. Yah di dalam seminggu itu ada 1 kali lah pas lagi 

KK. 

17. Kelebihan: mungkin dari segi hal berdoa dimanapun dan di saat apapun 

kita bisa berdoa. Kekurangan: ga kepikiran 

18. Muslim, Kelebihan: aku pernah dengar di gereja bahwa kalau muslim 

ketika mereka berdoa atau sholat kalau ada bunyi handphone mereka kan 

ga pernah kan lagi  sholat langsung angkat telepon.  Mereka 

cukup 

terjadwal ibadahnya. Kekurangan ga pernah kepikiran. 

19. Waktu SD sih karena waktu itu aku diejekin sama temen-temen bahwa aku 

Kristen 

20. Penasaran 

21. Karena ingin tahu, semakin menarik semakin ingin tahu. tapi ga terlalu 

besar juga sih rasa ingin tahunya. 

22. Kesal 

23. Senang aja. Ga seneng-seneng banget lah. 

24. Berdasarkan keputusanku. Masih bingung juga, ini konteksnya gimana 

nih. Kalau di bilang ya pasti nanya mengapa. Iya. 

25. Kira-kira waktu SMP, gimana ya ngejelasinnya.  Aduh bingimg aku. 

Ketika aku SMP aku ikutan retreat pertama kali, di retreat itu sih aku 

pertama kali aku menyadari bahwa aku Kristen. 

26. Susah euy, ga tahu. 

27. Paling kayak pas waktu mau disidi doang, dilarang membunuh, dilarang 

berjinah. Yang diperintahkan ada, bayak sih tapi susah juga. Gimana ya, 

gitulah. 



28. Saling menyayangi, saling mengasihi. 

29. Perjamuan kudus, baptisan, kebaktian, saat teduh mungkin. 
 

30. Gatauyah. 

31. Ga. Merasa ga aja, maksudnya ga semua karena kita kan ga sempurna jadi 

ga semuanya laranga Tuhan itu bisa kita lakukan. 

32. Karena hambatan dari luar biasanya, banyak tantangan dari luar. 

33. Ga. 

34. Gimana ya, kalau kebaktian cuma di sini aja sib. aku rajin kebaktian kalau 

di rumah aku jarang karena aku kan orang batak jadi ke HKBP nah aku tuh 

kurang begitu suka karena aku ga begitu ngerti bahasa batak. Kalau saat 

teduh kenapa jarang karena sikap aku sendiri sin yang terlalu menganggap 

remeh. MisaLnya lah nanti aja lah tidurnya lebih malam aja, jadi bangun 

tidurnya telat jadi ga sempet saat teduh 

35. Ya ngerasa senang aja. (nada suara tampak tidak yakin) ya senang aja bisa 

lakuin yang terbaik aj a. 

36. Jadi ngerasa bersalah giro. Merasa bersalah aja, sama aja misal ada orang 

yang berharap aku begini tapi aku ga lakuin aku jadi ngerasa bersalah 

karena mengecewakan harapan orang itu. 

37. Ya, kurasakan ya susah ya jelasinnya. Seperti aku ngerasa lagi deket sama 

Tuhan, seperti aku sedang berkomunikasi dengan Tuhan. 

38. Ya sama kayak tadi, ngerasa bersalah gitu. 

39. Mungkin PKK ku mungkin. Karena cara hidup dan cara berperilakunya. 

40. Dalam hal, maksudnya banyak.  Yang aku jadikan panutan itu dari 

rohaninya, maksudnya rajin beribadah, aku salut bahwa dia pernah baca 

Alkitab tamatin selama satu tahun. 

41. Aduh bingung aku. 

42. Peran mereka sangat membantu, saling berbagi, saling membantu. 

43. Aku rasa sih engga. 

44. Sepuluh tahun ke depan, aku susah sih kalau disuruh jawaban esai. Pasti 

ada kerinduannya unruk lebih lebih dan lebih lagi. 

45. Ya. 



46. Ya seagama lah. Karena aku merasa beda aja gitu kehidupan rumah tangga 

Kristen sama kehidupan rumah tangga yang lain gitu. Supaya nanti tidak 

ada sal ah persepsi gitu. 

47. Ya kalau aku sih akan mengajarkan. Ga dibebaskan kayaknya. 

48. Peraah 

49. Ditolak 

50. Tujuh, sangat penting karena dari agama itu kita bisa belajar cara hidup 

dan bertingkah laku yang benar. 

Sl.Pernah. 

52. Aku merasa kecewa banget gitu, karena setiap warga Negara bebas untuk 

menganut agama yang diyakininya. 

53. Enam. Karena ada keraguanku sedikit. 

Subjek 26 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): N. S. H. 

Usia: 20 tahun 

Lama keanggotaan KK: 2 tahun 

Gereja: GKI 

Pelayanan: ga 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Penuitjang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. Ya 

4. Ya. Selalu kebaktian, baca Alkitabnya juga rutin. 

5. Kristen 

6. Iya. Ya supaya ga ada salah paham gitu. 

7. Iya, ya kalau misalnya temen-temennya ngajak kemana gitu ikut. Terus 

kayak misalnya perilaku-perilaku kadang ngikutin. 



8.   Kristen dan Islam. 

Status Identitas 

1. Tritunggal: ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Meskipun Dia tiga tapi 

tetep satu Pribadi. 

2. Dosa: tidak sesuai dengan sasaran. Kan sasaran itu Firman Tuhan, kalau ga 

sesuai ya dosa. 

3. Keselamatan: selamat dari hukuman maut. Terbebas dari hukuman maut. 

Diperoleh dari anugerah Tuhan yang diberikan pada kita. 

4. Kalau mempelajari sih ga, cuma maksudnya pengen tau aja gitu. Msalnya 

agama lain itu apa aja sih gitu. Yang paling banyak tau sih Islam, karena 

kebanyakan temen kan Islam. Ya tentang puasa, tentang apa yang ga boleh 

sama mereka. 

5. Apa ya. Sakramen? Ya perjamuan kudus. 

6. Baptisan: saat kita percaya itu sebagai lambang gitu bahwa kita   

udah 

percaya nah terus dibaptis. Maknanya bahwa kita udah percaya. 

7. Perjamuan Kudus: perjamuan yang dilakukan untuk mengenang sebelum 

Tuhan Yesus menderita kayak gitu. 

8. Dari muslim ya mungkin sholat, puasa, Udah. Kalau Budha ya mungkin 

sembahyang sama patung. Kalau Hindu ga tau. Katholik gitu, mungkin dia 

sama dengan Kristen tapi dia bisa sembahyang sama Bunda Maria gitu. 

9. (Ga sih. Biasanya dari temen sih, karena adanya temen-temen.) 

10. (Biasanya nanya-nanya apa sih yang boleh dan apa sih yang ga boleh gitu.) 

11. (Ga tentu dalam satu minggu atau satu bulan gitu.) 

12. (Iya.) 

13. Iya. Pengen tau aja. 

14. Kadang nanya kalau di agama lain boleh kayak gmi, boleh ga sih di agama 

Kristen kayak gini. Terus tentang kehidupan aja sih, kayak perilaku- 

perilaku. 



15. lya. Dengan teman. Pengen tau biar kita bisa menghargai, kalau agama- 

agama lain berarti kalau kayak begini sama agama lain ga boleh jadi ya 

bisa menghormati mereka gitu. 

16. Ya kadang-kadang aja sih. Kalo KK ya tiap KK, satu minggu satu kali. 

17. Kelebihan: asal kita percaya pasti masuk surga, jadi maksudnya ga usah 

berbuat baik sebanyak-banyaknya jadi dipertimbangin baik sama jahat 

gitu. Asal kita percaya dan mungkin kita berusaha berbuat baik gitu. 

Kekurangannya apa ya, ga ada sih. 

18. Muslim kelebihannya mungkin karena ada prinsip berbuat baik jadi 

mereka terus berbuat baik, terus berpuasa banyak-banyak gitu supaya 

masuk surga. Kekurangannya: ya kalau mau masuk aja musti berpuasa, 

berbuat baik gitu. Kalau agama lain ga tau. 

19. Ga. Ya karena udah percaya. Karena udah baca dari Finnan Tuhan bahwa 

Yesus sudah menyelamatkan gitu. 

20. Penasaran aja. 

21. Ya pengen tau gitu. Kalau mencari tau tentang agama lain itu jadi kalau 

kita bergaul sama orang lain jadi tau yang ga boleh sama agama lain itu 

gini gini gini atau ga yang harus dilakukan tuh gini gini gini gitu. Jadi biar 

ga bertentangan aja. 

22. Jadi penasaran aja. 

23. Seneng. Ya gimana yah, senenglah. Seneng aja kalau misalnya kita nyari 

tau-tau dapet senengnya kayak gitu. 

24. Tadinya emang dari lahir. Sejak berjalannya waktu ya percaya aja dari diri 

saya sendiri. 

25. Kapan yah. Ga ada. 

26. Kepercayaan aja sih. 

27. Yang diperbolehkan ya sesuai dengan Firman Tuhan di dalam Firman 

Tuhan itu misalnya mengasihi musuh, terus mengasihi sesama. Kalau yang 

dilarang jangan mencuri, jangan berbohong. 

28. Ya menghormati orang lain. 

29. Perjamuan kudus, baptisan, kebaktian. Udah. 



30. Kalau  kenapa  hari  minggu  karena  kebangkitan  Tuhan  

Yesus.   Jadi 

memperingati kebangkitan. 

31. Kadang-kadang ga. 

32. Karena keinginan sendiri gitu. Gimana yah. Jadi kan karena kita manusia 

berdosa jadi selalu pengennya kayak gini tapi selalu aja ke yang dosa dosa 

dosa kayak gitu. 

33. Iya. 

34. Apa yah. Ya mengucap syukur aja gitu kalau misalkan ibadah minggu ya 

kan dari hari senin sampai hari sabtu Tuhan sudah menyertai gitu masa 

kita hari minggu aja ga mau meluangkan waktu untuk Tuhan. 

35. Senang.  Gimana yah ya senang gitu bisa mengalahkan.   Ya 

karena 

meskipun kita manusia berdosa tapi bisa mengalahkan dosa itu. 

36. Sedih. Ya kan udah tau ga boleh kayak gini tapi tetep aja ngelakuin gitu. 

37. Seneng aja gitu. apa yah, bingung alasannya. 

38. Yang aku rasain? Kecewa terhadap diri sendiri masa ga bisa meluangkan 

waktu sedikit aja kenapa ga bisa gitu. 

39. Hamba Tuhan sih di Cirebon. Dia lebih dewasa aja gitu. 

40. Dalam hal mungkin dalam hal apa yah. Dalam menghadapi kehidupan, 

dalam menghadapi masalah gitu. Kalau misalnya punya masalah selalu 

punya pikiran mungkin Tuhan punya rencana dalam masalah ini. Jangan 

sampai kita sedih sampai melupakan Tuhan gitu. 

41. Apa ya. Misalnya ramah sama orang lain gitu. 

42. Ya kadang mengingatkan, misalnya ga gereja kenapa kok ga gereja gitu. 

Kalau ga PMK, kenapa ga PMK. Jadi selalu ditanyain jadi kan kitanya 

juga sadar sendiri gitu, iya ya kenapa ga PMK atau ga gereja. 

43. Maunya berubah, jadi semakin meningkat 

44. Ya maunya sih lebih baik dari sekarang gitu. Ya karena selalu dibina 

kayak di kampus gitu ga dibiarkan lepas aja. Ada pembinaan atau karena 

ada kelompok kecil yang selalu mengingatkan jadi terus bertumbuh- 

bertumbuh gitu. 

45. Ya 



46. Ya menginginkan pasangan hidup yang sama agamanya. Biar bisa saling 

mendukung satu sama lain. 

47. Ya akan dibebaskan tapi tetep diajarin Kristen sih. Ya kan seseorang 

punya iman masing-masing. 

48. Ga 

49. Ya ga diterima aja. Ya udah biarin aja. 

50. Tujuh. 

Sl.Gaada 

52. Yacuekinaja. 

53. Enam. Ya penting tapi ga begitu sangat-sangat penting gitu. 

Subjek 27 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): J.W 

Tanggal labir: 18 tahun 

Lama keanggotaan KK; 1 tahun 

Gereja: GBI 

Pelayanan: PMK (pemusik) 

Kegiatan kerohanian selain di KK7 PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak. 

2. Kristen Protestan 

3. Iya 

4. Awalnya engga tapi sekarang iya. Taat ya sejauh ini dia melakukan apa 

yang hams yang di agamanya diajarin kayak misal berbuat baiklah, 

kasihiah segala macem. So far sih udah lah 

5. Anak tunggal 

6. Iya. Karena mereka pikir yang ngejalanin kan gw, jadi ga mungkin juga 

kalau misalnya dia ngambil keputusan buat gw tapi gw sendiri ga tau 

alasan mereka mengambil itu kenapa gitu. Jadi pasti dikasih tau dulu. 



7. Iya. Iya kadang-kadang kayak misalnya gini contoh simple aja kayak 

misalnya hari ini gw mau begini mau langsung balik gitu ya gw mau 

langsung belajar tapi tiba-tiba nanti ada temen ngajak apa segala macem 

akhirnya ga jadi aja. Masih gampang kepengaruh. Gw tuh ga bisa nolak. 

Ga enakan 

8. Kebanyakan Kristen sih 

Status Identitas 

1. Tritunggal: setau gw Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya kan? Iya yang satu 

kesatuan. Ya pokoknya yang gw tau itu doang jadi intinya terdiri dari 

Bapa, Putra dan Roh Kudus cuma intinya tuh sebenernya cuma satu. Tapi 

kenapa dibagi gw juga ga ngerti. 

2. Dosa: gila nih, pertanyaan yang oke. Dosa ya apa yang Allah Bapa bilang 

ga boleh kita lakukan ya itu dosa. Melanggar perintah Tuhan. 

3. Keselamatan: anugerah dari Allah Bapa yang udah Dia kasih ke kita jadi 

karena kita udah dapet keselamatan itu makanya kita bisa hidup kekal 

nantinya. Selamat dari siksaan kekal. Istilah teologinya itu apa.Jupa. 

Pokoknya kita diselamatkan pada akhir jaman nah disitulah supaya kita ga 

masuk ke penyiksaan yang kekal itu. 

4. Engga. 

5. Ada gitu? gw ga tau. Yang gw tau sakramen itu cuma ada di katholik 

doang. 

6. Baptisan: kita hidup baru, later baru lagi dah ibaratnya seperti tubuh kita 

yang lama dibersiin lagi gitu. menjadi suatu tubuh secara bukan secara 

badaniah. Itu lahir baru jadi kita bener-bener hidup mulai dari awal lagi 

gitu. Suatu bentuk pertobatan juga. 

7. Perjamuan kudus: menandakan bahwa kita semua itu orang Kristiani 

berada dalam   suatu tubuh Kristus gitu. Sal ing terikat satu sama 

lain 

bersaudaralah karena kita sudah disatukan oleh tubuh Kristus itu jadi kan 

si perjamuan kudus itu kan rasanya lambang dari tubuh Kristus yang 



dipecah-pecahkan segala macem gitu Iah. Itulah kita yang makan itu. Roti 

kan melambangkan tubuh daging Kristus, terus anggur darahNya. 

8. Ya sedikit Iah. Sholat gitu, terus wudhu gitu. Kalau di Hindu tiap upacara 

ada sesajen, ngaben. Budha pake hio gitu aja sih paling. 

9. Secara khusus sih ga ada ya. paling lewat diskusi, sharing. Kadang baca 

buku rohani tertentu atau dari televisi. Kalau TV kan audio visual terkesan 

lebih menarik, kalau buku tuh karena kadang gw tuh suka mood-moodan 

sendiri jadi baca buku sendiri di kamar tuh enak aja. 

10. Tentang kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kayak misalnya kita tuh sebagai 

Kristen haras seperti apa menyikapi masalah segala macem. Gitu aja sih 

11. Ga sering juga ya, karena gw lebih seneng diskusi kalau begitu. Paling 

satu bulan sekali, ga lebih. 

12. Ga. 

13. Kadang-kadang aja sih. Ya paling pas KK aja. 

14. Paling sharing tentang masalah kita,misal keseharian kita kayak apa, Ya 

ngobrol-ngobrol hal-hal penting sama apa ya bertukar pikiranlah, bertukar 

pengetahuan. 

15. Iya. Ya karena buat gw ngedapetin hal itu tuh ga cuma dari satu orang dua 

orang gitu. Kita harus bisa brain storming ke orang lain juga makin 

banyak orang yang kita diskusiin makin banyak juga pengetahuan yang 

kita dapet. 

16. Sering sih, biasanya mulanya cuma ngobrol gitu doang. 

17. Kekurangan, kalau dari Alkitabnya sendiri sih ga Iah cuma dari sikap dari 

orang-orangnya aja. Dari segi ajarannya ga, gw rasa udah cukup baiklah 

apalagi dengan hukum kasihNya Dia itu ya. kalau kelebihannya sih banyak 

sih, kayak misalnya Dia ngajarin hukum kasih gitu kan. Kalau buat gw sih 

kalau kita udah punya kasih gitu udah lengkaplah karena itu udah 

merupakan satu set Iah yang mempakan rangkuman yang... kalau kita 

punya kasih berarti kita bisa begini-begini keorang lain. Terus kayak 

misalkan berbuat baik bukan merupakan suatu hal untuk mendapatkan 

pahala, tapi merupakan suatu kesadaran, nan itu yang buat gw ok. Jadi 



bukan suatu paksaan gitu tapi bener-bener satu kesadaran jadi apa yang 

kita lakukan tuh bener-bener tulus dan itu kembali lagi kalau kita udah 

punya kasih itu gampang dilakuin. Mungkin ini ya kekurangan Kristen 

kurang tegas, kurang apa ya (mengenai ibadah) waktunya tuh cuma hari 

Minggu gitu ya itu orangpun terserah mau datang apa ga. Itu karena 

kesadaran diri sendiri aja kali ya, kurang ngedepak orang-orangnya. 

18. Kalau dari Muslim kelebihannya waktu mereka buat intim sama Allahnya 

mereka gitu sholat lima waktu itu gitu apa ya membuat orang-orangnya 

juga ga lupa gitu maksudnya terus didempul. Kekurangannya Islam tuh, 

mereka berbuat baik itu merupakan untuk mendapat pahala jadi apa-apa 

dihitung pake pahala gitu, terus satu ajaran yang paling gw ga suka dari 

Islam yaitu poiigami. Kalau dari Hindu kelebihannya, mereka bener-bener 

ini kalau ibadah tuh ga main-main bener-bener khusuk. Kan aku pernah 

punya teman kan ada orang Hindu, gw pernah liat dia secara langsung 

ibadah kayak gimana, gila bener-bener tenang. Kalau dari isi ajarannya sih 

gw  ga tau,  tapi  kalau  dari  dia  upacara  atau  segala  

macem  sih 

keteraturannya kejaga banget gitu kan. Dan kalau kekurangannya paling 

ya karena mereka terfalu masih ada roh-roh gitulah. Budha ya sama kayak 

gitu lah, cuma kalau Budha sama kayak Kristen, dia tuh ga ada (aturan 

waktu) ibadah khusus buat orang-orangnya. Ritual rutinnya tuh kayak ga 

jelas. 

19. Kalau meragukan agama Kristen karena agama lain ga pernah. Karena 

mungkin dari kecil gw emang agama itu dan dari kecil juga nyokap, orang 

tua ga pernah masa bodoh soal agama, mereka cukup strict soal agama jadi 

gw nganggep bahwa agama yang udah gw anut ini cukup melekat 

bangetlah di otak gw. 

20. Perasaan? Biasa aja. 

21. Ya karena yang gw can itu merupakan hal yang maksudnya ga terlalu... 

beda kan kalau gw mencari hasil ujian gw gitu, deg-degan. Kalau ini kan 

hanya tahu buat nambah pengetahuan gw jadi ga ada rasa apa-apa. 



22. Ya ga apa-apa sih. Gw masih bisa nyari di tempat Jain. Kalau ngerasa 

kecewa atau gimana ga sih, ga sampe segitunya. 

23. Ya senang aja, jadi apa yang pengen gw cari tuh dapet gitu. Jadi rasa 

penasaran gw teh terbayar lunas. Seneng sekedar apa yang gw cari dapet, 

udah gitu aja. 

24- Awalnya ga, dari orang tua kan. Dan gw pun dulu masih dipaksa buat ke 

gereja gitu. Tapi setelah gw merasakan dan Tuhan nyatakan kuasaNya atas 

hidup gw ya akhiraya gw mengambil keputusan itu sendiri. 

25. Waktu gw memutuskan untuk dibaptis selam. SMP lah, masih turun naek 

juga fluktuasinya tapi di situlah gw ngerasa kalau gw bener-bener yang... 

ya karena gw minta baptis selam itu ga disuruh, sendiri gitu. 

26. Ya ngerasa bahwa kayaknya udah sekarang aja waktunya gw nyatain 

apalagi kalau misalnya ya gw harus ambil keputusan jangan hidup Kristen 

sekedar gini-gini aja gitu. Maunya tuh yang sedikit radikal walaupun 

sampe sekarang praktek ga. Gw ngerasa dulu, gila ya kalau jadi ikut Tuhan 

tuh mungkin banyak hal yang ga enak tapi ngerasain waktu itu tuh Tuhan 

bener-bener baeklah sama gw.  Ada masalah di keluarga gw sampe 

diselesaikan sampe tuntas itu yang membuat gw jadi ya tertarik gitu. 

27. Yang dilarang mah banyak lah ya. Kayak sepuluh hukum taurat itu kan 

larangan terus banyak lagi hal-hal yang Tuhan ga suka dari kita tuh kayak 

sifat kita gitu lah. Kalau yang diperintahkan, kita harus punya kasih. 

Paling itu-itu aja sih. 

28. Harus balance antara Allah dan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, 

saling mengasihi karena yang dijunjung tinggi di Injil itu kan hukum kasih 

itu kan. Kita juga ke sesama harus saling melayani. 

29. Ritual ya. Perjamuan kudus, baptisan gitu kan. Saat teduh, persekutuan 

karena menurut gw ibadah minggu doang ga cukup. 

30. Hari sabat ya. Tuhan biiang kuduskanlah hari sabat dengan memuji 

menyembah Allah. Hari sabat itu, kalau di kejadian kan hari dimana Allah 

beristirahat setelah menciptakan, nah kalau buat kita hari dimana kita 



 

beristirahat dari sernua aktivitas kita terus intinya tuh hari itu hari untuk 

memuliakan Allah lah. 

31. Nah itu dia, ya berusaha untuk selalu konsisten tepatnya tapi kadang masih 

ada ajalah, apalagi dengan gw yang gampang terpengaruh ini konsisten tuh 

susah sekali. 

32. Gw bisa ngejalanin itu di saat gw bener-bener hatinya membara-bara, lagi 

berapi-api. Tapi pas gw melemah tiba-tiba. Ada fluktuasinya. Apa lagi 

kalau gw lagi lemah gangguan ekstemalnya itu gede ya udah aja. 

33. Ya, so far sih gw lakuin terus. Kalau saat teduh sih paling waktunya 

kadang pagi kadang malam. 

34. Kesadaran kalau ga ngelakuin itu tuh ada yang kurang aja. Pokoknya kalau 

gw ga ngelakuin itu pasti aja berantakan, ada aja yang berantakan kayak 

sentilan lah teguran dari Tuhan pasti ada aja. 

35. Tenang, damai aja gitu saat selaras dengan apa yang Allah inginkan tuh. 

Sebenernya sih enak, nyaman, tenang walaupun ada goncangan kayak 

misalnya ngelakuin itu tuh susah atau gimana cuma setelah kita berhasil 

melakukannya   lega   gitu.   Ya,   karena   apa   ya   temyata   

apa   yang 

diperintahkan sama Allah tuh ujung-ujungnya kalau kita bisa ngelakuin 

tuh sebenernya kita hidup penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. 

Cuma kita terkadang untuk kita mencapai kesana tuh banyak gangguan 

atau ga konsisten atau males-malesan atau gimana gitu. Cuma kalau 

sebenernya udah bisa tuh misalnya kalau kita udah bisa ngampunin orang 

kayaknya rasanya plong gw udah ga punya masalah lagi. 

36. Gampang goyang, stress, bingung, kecewa, takut gitu-gitulah yang negatif 

lah ya. Misalnya kalau gw belum bisa nganpunin orang setiap kali ketemu 

dia males jadi hidup gw sendiri juga keganggu. Ga ada damai. 

37. Ya enak-enak aja sih. Karena kalau gw ga lakuin itu tuh ada aja hal yang 

berantakan lah. 

38. Ngerasa bersalah juga, ya ampun Tuhan cuma minta waktu berapa lama 

setengah jam atau mungkin dua jam di gereja masa gw ga kasih. Ada 

ngerasa ada sedikit bersalah aja sih gitu. 



39. Ada. Orang tua gw pastinya, kakak-kakak rohani gw. Karena banyak hal 

positif dari mereka yang bisa gw pelajarin. Banyak nilai-nilai yang gw 

dapet dari mereka. 

40. Cara pandangnya dia, bagaimana dia berelasi dengan orang kayak apa. 

Gitu aja sih. 

41. Saat teduh, mereka rajin saat teduh. Terus lebih intim sama Tuhan, terus 

gimana kita lebih membuka diri terhadap sesama yah gitu. Itu yang lagi 

gwlakukan. 

42. Saling mengingatkan. 

43. Ga sih. 

44. Pengen lebih baik dari sekarang. Karena sekarang ni gw masih cetek lah, 

masih pengen lebih dari apa yang sekarang ni bisa gw lakukan dari ajaran- 

ajaran agama yang udah gw terima gitu. Pengen punya kedewasaan yang 

lebihlah. 

45. Ya pastinya. 

46. Seiman pastinya kan. Karena emang terang dan gelap tidak bisa disatukan, 

ya kalau dari pedoman apa yang kita pegang beda jadi mana mungkin kita 

ngebentuk pondasi sama-sama gitu. 

47. Ga. Ya karena gw udah tau isinya yang gw pegang ini apa jadi gw 

pengennya dia juga. Kan kita satu keluarga, ga lucu dong satu ke sini satu 

ke sini, jadi satu keluarga tun bener-bener satu. Gw tau keselamatan itu 

dari mana ngapain juga gw musti ngejerumusin anak gw. Dari pada nanti 

ujung-ujungnya dia ga selamat. 

48. Ga. 

49. Senyum aja. 

50. Tujuh. Ya karena emang penting banget. 

51. Gasih 

52. Kalau ada yang ngelarang, gw marah justru dan ngasih pengertian sama 

dia. 

53. Tujuh sih. 
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Data Pribadi 

Nama (Inisial): M. Pu. 

Usia: 19tahun 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GKP 

Pelayanan: Tidak 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Peminjang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. Kalau mama iya, tapi kalau papah ga tau karena udah ga tinggal bareng 

sama papa sejak aku masih di perut 

4. Kurang bener-bener tau Kristen tuh kayak gimana. 

5. Anak tunggal 

6. Kadang iya, kadang ga. Mungkin dia pikir yang namanya orang tua pasti 

tau yang terbaik buat anaknya jadi ya mereka pasti mutusin apa yang 

menurut mereka baik buat anaknya. 

7. Iya. Kenapa ya soainya kalau saya sih pribadi orangnya panasan ya. 

8. Muslim dan Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal? Ya Tuhan, ga bisa deh kayaknya. 

2. Kalau dosa itu jagonya. Kalau buat saya sih dosa itu pokoknya satu 

tindakan atau apapun yartg bener-bener ngelanggar aturan aja gitu yang 

udah dibikin sama Tuhan. Jadi kita ngelanggar aturan Tuhan gitu. 

3. Keselamatan? Keselamatan apa ya. Ya disaat kita diselamatin aja mungkin 

ya sama Tuhan. Diselamatin dari mungkin kayak Tuhan menebus dosa 

kita, ya gitulah diselamatin dalam konteks apapun. Kalau misalkan kita 

lagi ngerasa butuh diselamatkan pasti Tuhan menyelamatkan kita. 



4. Mempelajari secara dalam sih ga. Cuma kalau mencari tau pernah sih, 

agama muslim. Cuma nanya aja ini doanya buat apa sih kayak gitu-gitu 

terus ini cara bacanya kayak gimana, cuma ga digimana-gimanain. 

5. Gatau 

6. Baptisan, dibaptis. Disucikan yah, kalau menurut saya sih itu aja. Jadi 

kayak misalkan dibersihin aja gitu mungkin. Mungkin ini juga, saya ga tau 

banyak sebenernya. Jadi apa sih, ya mungkin sebenernya itu dibersihin 

dari dosa mungkin kalau saya nangkepnya. Cuma yang namanya manusia 

kan ga jauh dari dosa. Dibersihin gimana juga tetep nempel dosanya. 

7. Perjamuan kudus: itu yang saya cari tau sampai sekarang karena saya 

belum pernah perjamuan kudus. 

8. Ga tau. Paling cuma yang general aja gitu, kayak solat, puasa di muslim 

gitu. 

9. Ga pernah sih, Kalau dari media, kadang-kadang yang kayak gitu kan 

bukan satu pemikiran aja kadang-kadang kita juga hams tau mana yang 

bisa kita ambil mana yang ga gitu, jadi bingung. Jadi mending yang dari 

yang pasti-pasti aja dari kakek saya. 

10. Yang berkaitan dengan hidup sehari-hari gitu, kayak ajaran moralnya lah. 

11. Jarang sih, paling dalam enam bulan satu kali lah. 

12. Ga. 

13. Ga sih. Paling diskusiin bahan PAnya. 

14. Palingan kita mendiskusikan bahannya itu kan sama kalau saya pribadi sih 

saya suka curhat gitu.  buat masalah-masalah kerohanian saya sama 

keluarga saya gitu. 

15. Belum yah kayaknya, ga tau mungkin karena itu ga menarik lah buat 

diobrol-obrolin. Tapi kalau emang konteksnya ngobrolin ya ngobrolin. 

Tapi kalau dengan sengaja buat ngobrolin kayak gitu belum. 

16. Jarang sih. KKnya juga jarang ketemu. Satu bulan sekali kadang. 

17. Kelebihannya, apa ya kelebihan agama Kristen. Mungkin lebih ga banyak 

aturan kali yah kalau agama Kristen. Kekurangannya apa ya, ya kadang 

kalau  kebaktian-kebaktian  gitu  suka  bikin  gimana  gitu, jadi  

kayak 



misalkan suka garing gitu kadang-kadang. Kristen kan kalau tiap minggu 

hams ke gereja tapi kalau muslim ga kan, beribadah di rumah juga cukup 

gitu. kadang-kadang saya juga suka mikir kenapa haras ke gereja, kan di 

rumah ibadah sendiri juga bisa. 

18. Kalau misalkan Islam, banyak aneh-anehnya. Kalau kelebihannya apa ya, 

belum bisa dapet kelebihan dari tata ibadahnya karena kalau diliat sama 

aja, silent gitu ngantuk. Kalau katholik sama lah ya kayak Kristen. Kalau 

Budha tuh unik sih kalau aku ngeliatnya, tata cara ibadahnya tuh beda dari 

yang lain. Kekurangannya belum dapet sih. Hindu sih ga gitu tau. 

19. Ya,saya pribadi sih pemah ragu gitu. Kan kadang-kadang misalkan Islam 

bilang tentang apa jadi beda-beda pikiran aja sih jadi kadang suka mikir 

mana yang bener sih gitu aja. 

20. Takut sih sebenernya, 

21. Kan tadi kan saya orangnya gampang terpengaruhlah gitu. Jadi takutnya 

takut terpengaruh aja sih. Kalau cari informasi dari agama Kristen juga 

takut sih, takut keiauan bodonya gitu. Soalnya terlahir dari kecil Kristen 

tapi ternyata ga tau apa-apa. Apalagi jadi cucu pendeta Kristen tapi cucu 

pendeta yang bandel gitu. Jadi takut malunya aja gitu. 

22. Sebenernya masih suka bertaya-tanya tapi ga di-push kalau aku tuh harus 

bener-bener tau hari itu juga. Suatu saat nanti juga pasti tau gitu. Yang 

dirasain cuma penasaran aja sih paling. 

23. Puaslah kalau misalkan kita cari sesuatu dan dapet Cuma ya paling 

dijadiin bahan pertimbangan aja sih, ga langsung diterima, musti tetep 

disaring aja gitu. 

24. Kayaknya ga sih. Soalnya ya yang namanya keluarga pendeta kan pasti 

semuanya harus nurut. 

25.-26.-27. Yang dilarang ya paling hukum-hukum gitu kan, ga boleh 

berjinah, ga 

boleh mencuri. Kalau yang diperintahkan harus beribadah, gitu-gitu aja 

sih. 



28. Kalau say a sih nangkepnya agama Kristen ga pemah ngajarin yang 

namanya kita tuh hams fanatik sama orang gitu. Jadi ya ga perduli 

siapapun mereka selama mereka ya bisa menjadi temen kita kenapa ga sih. 

Tidak membeda-bedakan orang. 

29. Baptisan,   perjamuan  kudus,   ibadah  paskah,   natal   paling,   

kebaktian 

keluarga, saat teduh ya paling, 

30. Mungkin kalau misalkan senen sampe sabtu kan udah capek kerja. Ya 

kayak Tuhan aja, kalau hari minggu itu kan hari istirahatNya gitu. Ya hari 

minggu tuh harinya buat Tuhan kalau menurat aku. Kayak gitu. 

31. Kurang konsisten sih kadang-kadang. 

32. Kadang-kadang masih mikir juga gitu, sebeneraya bener ga sih ini tuh 

dilarang tuh buat kebaikan. Kayak misalnya dilarang ngebohong, kadang 

masih mikir bener ga sih kita berbohong itu bener-bener ga boleh banget 

gitu. Tapi kalau berbohong buat kebaikan kenapa ga. Kadang-kadang suka 

mikir gitu aja sih. 

33. Kurang. 

34. Kalau misalkan kayak kebaktian gitu ya kadang-kadang sih.  Kalau 

kebaktian kayak minggu gitu kan suka ya itu gara-gara udah capek 

misalkan senen sampai sabtu sekolah capek, minggu kayaknya pengen 

tidur aja. Ya itu paling kalau dari pribadi mah, males. Kalau saat teduh 

kemaren-kemaren tuh baru mau mulai saat teduh. Cuma karena... ya itu 

sih kadang-kadang rasa malesnya tuuh lebih gede jadi kadang-kadang 

maleslah bangun pagi-pagi. Sebenernya pengen sih dulu juga sempet pas 

PA nanya-nanya saat teduh tuh kayak gimana sih, tapi belum ada 

prakteknya sampai sekarang. Rasa males dalam diri kitanya yang lebih 

besar gitu. 

35. Sebenernya puas, ada suatu kelegaan tersendiri gitu. Emang sih kalau 

ngomongnya pasti ada yang ngeganjel kan kayaknya. Tapi kalau misalkan 

kita tau pas kita lakuin itu positif hasilnya ya lega aja gitu. 

36. Ya ngerasa bersalah aja, namanya juga ngelanggar. 



37. Pemah sih yang sebulan the rajin ke gereja segala macem. Ya ngerasanya 

lebih damai aja. Kayaknya lebih ada yang... bukan berarti kalau kita ga ke 

gereja Tuhan ga nganggap kita. Cuma kalau misalkan ga tau kenapa 

mungkin karena baru dapat siraman rohani gitu dari pendeta, omongan- 

omongannya. Kadang-kadang suka, makin kesini kan makin gede jadi 

kalau ngedengerin omongan orang kadang-kadang dipikirin. Ya karena 

kita dapet something new from someone gitu. Jadi kayak misalkan dari 

gereja gitu, pulang gereja tuh ga tau kenapa ya suka ngerasanya sampai 

sekarang dari awal kuliah setiap pulang gereja ga pemah cemberut gitu. 

pastinya sehari itu penuh dengan senyum gitu. 

38. Ngerasa bersalah gitu. 

39. Kakek saya. Yang ngajarin yang namanya Kristen kakek kan. 

40. Dalam hal kerohanian sama dari sifat-sifatnya. 

41. To be a good prayer I think. Lagi sedang mencoba. 

42. Kalau buat saya sih jadi ada temen curhat sih di sini. 

43. Ga tau juga ya. 

44. Semoga aja lebih baik I ah ya dari sekarang. Maybe someday bakalan 

ketemu seseorang yang bakaian membuat saya lebih baik aja. 

45. Hopefully.  Kalau buat mastiiin kan belum bisa kan siapa yang tau 

kesananya tapi pengen aja gitu. 

46. Pengennya orang yang bisa bener-bener ngebawa ke pengaruh yang 

positif. Gitu aja sih. Saya sih ga pernah mempermasalahin beda agama. Ya 

yang namanya agama kan ga nentuin lama atau bentarnya hubungan. 

47. Iya. Yang namanya orang kan punya pilihannya masing-masing. Biar 

mereka milih aja. 

48. Ga 

49. Pikir-pikir, tapi kayaknya ga. Soalnya kalau misalkan iya gitu, wah itu 

udah dimusuhin keluarga besar, 

50. Enam sih kayaknya. Lumayan penting berarti, ya kalau kita ga punya 

agama jadi gimana atuh ya ga punya pedoman hidup aja kali ya. 

Sl.Gasih 



52. Ya saya tanya dulu alasannya, kenapa kamu ngelarang-ngelarang kayak 

gitu. Kalau alasannya ga masuk di akal ya ga bakal diikutin. 

53. Enam juga. Sebenernya penting ga penting kan kalau pentingnya kalau 

kita ga ikut-ikut kayak gitu gimana kita mau tau tentang agama kita. Kalau 

ga penting ya itu, karena malesnya itu. 

Subjek 29 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): B. P. 

Usia: 20 tahun 

Lama keanggotaan KK: 2 tahun 

Gereja: GKP-GII 

Pelayanan: ga, paling kadang-kadang jadi pemusik di PMK. 

Kegiatan kerohanian selain di KK/PMK: ga. 

Data Fenunjang 

1. Tidak 

2. Ayah saya muslim, ibu Kristen. 

3. Ya kayaknya. 

4. Kalau liat ayah sih taat ya jadi solat lima waktunya jalan kalau sehari-hari. 

Kalau nyokap juga taat dalam bentuk taat ke gereja. Ya seperti itu aja sih 

sepenglihatan saya mah. 

5. Kristen 

6. Mungkin kalau dulu sebelum saya menginjak SMA sih kayaknya mereka 

ambil keputusarmya sendiri gitu. Tapi setelah SMA iya sih, pasti ngobrolin 

sama saya. Alasan mereka sih mereka ngomong awalnya ya kamu udah 

besar harus udah tau apa yang kita omongin misalkan tentang apapun 

terlebih misalkan apa yang harus kamu lakukan, misalkan buat hal-hal 

kecil kayak hobi basket juga ambil keputusannya orang tua juga gitu 

gimana pertimbangannya terus tanyain juga ke saya gimana- 



7, Kalau menurut saya, saya cukup orang yang mempunyai kemampuan 

untuk bisa membedakanlah ya mana yang baik mana yang buruk sejauh 

misalkan  itu baik  ya  saya bisa  ikut-ikutan.  Kalau  misalkan  

buruk 

kebanyakan ga. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: Allah sebagai Bapa, sebagai Putra dan sebagi Roh Kudus. 

Kalau  yang saya tangkap, jadi  Allah itu sebagai  pencipta,  

sebagai 

penyelamat dan sebagai yang menyertai juga gitu. Sebagai pencipta di kala 

waktu itu penciptaan itu terjadi ya, menciptakan segala... bumi. Terus 

kalau yang misalkan penolong, penyelamat itu turun dalam AnakNya 

sendiri   Yesus   Kristus.   Dan   penyertaan   sendiri,   ini   

Roh   Kudus. 

Hubungannya ga bisa dipisah-pisah maksudnya, ga bisa kita ngatain tiga 

juga gitu. Mungkin kalau bisa diliat kayak telor juga, ada putihnya, ada 

kuningnya. Ga bisa dipisah satu-satu. Mungkin kalau sifat-sifatNya sih 

satu tapi dalam bentuk wujud bisa dikatakan tiga lah, kalau misalkan 

pribadi ya satu udah Allah sendiri. Satu Pribadi yang menyatakan dalam 

tiga gitu. 

2. Dosa adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Jadi 

sebenernya kalau dosa itu ya yang membuat putusnya hubungan kita sama 

Tuhan ya itu dosa. Sesuatu yang menjauhkan kita dari kemuliaan Tuhan. 

Sesuatu yang Tuhan udah kasih  ini tidak baik,  tidak benar 

untuk 

dilakukan, ya itu dosa. 

3. Keselamatan adalah janji yang diberikan ketika kau percaya bahwa Yesus 

sebagai   Tuhan   dan   Juruselamat   Kalau   kita   

benar-benar   percaya 

menggantungkan diri kita sepenuhnya pada Dia dan yang awalnya sih kita 

dari pengakuan gitulah ya maksudnya pengakuan percaya, kita beriman 

pada Yesus Kristus ya itulah maksudnya awal keselamatan kita jadi kita 

tinggal  mengerjakannya  gitu.   selamat dari  kedagingan  



sendiri,  dari 

kemauan pribadi, dari keinginan untuk meninggikan diri sendiri lah 



ya,untuk menyenangkan diri sendiri. Untuk menuju apa yah., ya sukacita 

pengenalan kita akan Tuhan yang lebih ]agi gitu. 

4. Tidak. 

5. Sakramen apa ya 

6. Baptisan, baptisan. Saya juga banyak belajar juga sih baptisan itu suatu 

bentuk apa ya. Mungkin secara fisik kita dibersihkan, disucikan oleh air, 

disucikan oleh ya itulah media air. Mau baptis selam, mau baptis curah, 

mau baptis percik itu merupakan bentuk apa ya, setiap orang yang 

menerima dirinya dibaptis berarti apa ya, seperti itu lah apa ya. 

7. Perjamuan Kudus yaitu kita mengingat bahwa.ya mengingat akan Yesus 

sendirilah yang sudah berkarya gitu. Maksudnya, di situ sendiri kan roti 

menjadi simbol dagingNya yang akan diberikan terus darahNya juga yang 

akan tercurah gitu. Maksudnya, mengingat karya Yesus sendiri di kayu 

salib seperti apa gitu. 

8. Kalau di muslim yang saya tau sih ya maksudnya ritual-ritualnya ada solat 

tahajud, terus ada puasa senin kamis gitu, ya seperti itulah ga tau 

tujuannya juga buat apa. Mungkin kalau saya nangkepnya tahajud ketika 

orang lagi ada masalah berat. Ketika mereka ada masalah berat baru 

tahajud, mungkin kalau itu. Terus kalau ritual-ritual di agama lain, di 

agama katholik ada apa sih tiap minggu itu terima komuni apa sih, ya 

kayak gitu lah ya. Ya itu tau doang ga ngerti maknanya apa gitu. Terus 

kalau yang di Hindu, ada yang namanya apa ya kayak sajen-sajen gitulah. 

Kalau misalkan di patung dikasih sajen gitu, ga tau namanya apa, 

maknanya ga ngerti itu juga. Budha, kurang begitu tau soalnya temen- 

temen jarang sih yang Budhis juga. 

9. Baca-baca buku sih ya, baca-baca majalah Kristen terus liat-liat acara TV 

yang misalkan KKR, yang kayak macem-macem kayak gitu ya. Yang pasti 

sih banyaknya ke toko buku. Tertarik dan buku karena mungkin lebih jauh 

di situ dijelasin lebih bakal ngerti ya, walaupun ga tampak visual gitu 

kayak di TV, kayak gambar. Tapi di buku itu kita dapet suatu pengetahuan 

yang bener-bener kaya gitu. 



10. Informasi mengenai, macem-macemlah ya maksudnya baca buku juga 

tujuannya jadi kita bisa untuk lebih tau gimana iman itu seperti apa jadi 

pengetahuan-pengatahuan dasar gitu juga sih ya maksudnya. Tentang 

iman, tentang keselamatan, terus tentang kehidupan sehari-hari yang harus 

dijalankan bagi orang Kristen seperti apa. Terus apa lagi ya, hal-hal yang 

berbau sejarah gitu lah ya kejadian-kejadian fakta kayak gitu juga seneng 

gitu ngebacanya gitu. Kalau di internet lebih banyak gitu, lebih kaya jadi 

tidak terpaku hanya satu buku atau gimana, banyak gitu. jadi kita tau dari 

berbagai macam sumber, berbagai macam orang, berbagai macam media. 

Ya itulah. 

11. Dimulai dari dua bulan afchir ini sih emang sering banget kalau misalkan 

ke internet ya buka situs yang agama gitu. Terus akhir-akhir ini banyak 

beli buku rohani, dan banyak dikasih buku rohani juga sih. 

12. Jarang sih, jarang, jarang. Ga kayaknya. 

13. lya. Sama kakak PA saya. Karena menurut saya dia menjadi seorang 

pembimbing yang baik. Maksudnya ya dia lebih banyak pengetahuannya 

dari saya. 

14. Diskusi paling sharing, diskusi tentang kehidupan sehari-hari terus ya 

mengenai bahan PA yang akan dibahas. 

15. Ya. Dengan teman-teman dekat sama biasanya. Tertariknya karena lebih 

ke sharing, bagi hidup aja maksudnya ketika menghadapi satu masalah 

yang temen saya juga mirip ya coba masuk aja misalnya kasih semartgat, 

kasih masukan pandangan tentang agama. 

16. Mungkin kalau sekarang-sekarang sih intensitasnya sering kalau misalkan 

lagi ngobrol sama pacar sendiri gitu ya banyakin ngobrol hal-hal yang 

berbau rohani. 

17. Kelebihan, mungkin kelebihannya kalau yang saya tau sih dan saya 

rasakan rasa bergantung penuhnya ya sama Tuhan. Kalau saya melihatnya 

sebagai suatu kelebihan, jadi kita tidak memandang kita sendiri benar, 

tidak memandang diri kita sendiri sesuatu yang paling bagus paling indah 



jadi ya itu kelebihannya. Kalau kekurangannya sendiri sih ga ada ya kalau 

menurut saya ya. 

18. Kalau misalkan Muslim, kekurangannya yang saya pandang sih mereka 

melakukan kebaikan untuk dapat pahala gitu, itu bukan seperti yang saya 

percaya. Terus apa lagi ya. Mungkin kalau kayak Hindu, kayak Budha 

mereka masih menyembah patung gitu ya. Apa ya kalau Katholik, tidak 

terpikir. Kelebihan dari muslim apa ya, saya tidak tau juga, karena 

mungkin tidak punya keinginan lebih tau lebih jauh. Males gitu ya. 

kelebihannya apa ya, kalau Budha mungkin dia menanamkan paham kasih 

gitu ya sama gitu seperti kita juga menanamkan paham kasihnya.Hindu, 

kelebihannya tidak tau juga, Katholik juga sama ga tau. 

19. Belum   pernah   ya   meragukan,   tapi   kalau   misalkan   

kecewa   dan 

mempertanyakan Tuhannya sih pernah. Karena mungkin apa ya, males aja 

gitu ngeraguin kayak gituan gitu. Tidak mau dipikirin gitu, kalau saya sih 

malesnya gitu. Ya orang peduli mau ngomong apalah misalnya mereka 

mau kritis ya udah kritis mereka, gw mah jalan aja dengan apa yang gw 

ketahui. 

20. Ada ketergugahan untuk bisa tau lagi. Perasaannya senang. 

21. Karena menambah pengetahuan yang pasti itu pertama jadi iman kita juga 

bertumbuh dengan bukan paham yang salah. 

22. Ketika memang ga dapet sih waduh maksudnya kesel juga. 

23. Ya senang pisan. 

24. Ya 

25. Memutuskannya sih kalau saya pada saat kelas dua kelas tiga SMA karena 

di situ ada masalah ketika ayah pergi ke luar negeri dan ibu di rumah, 

apakah harus gitu ngomong dulu sama ayah pada waktu itu harus dibaptis 

harus ikut katekisasi gitu ya. Ga usah kata saya teh gitu, ya udah saya aja 

yang ngambil keputusan. Saya ikut Kristen bukan gara-gara orang lain jadi 

gara-gara sendiri. 

26. Karena beranjak dari pengalaman ketika gw punya masalah, ketika gw 

mencoba untuk berserah, sebenernya pernah mencoba untuk kekuatan 



sendiri selama beberapa lama dan gw ga sanggup. Ketika pada suatu 

waktu berserah ya udahlah, waktu itu pemahaman saya masih dangkal gitu 

ya tapi dari yang saya rasakan dan yakini benar Tuhan pegang. 

27. Yang diperintahkan misalkan jangan membunuh, jangan berjinah, jangan 

mengmgini hak-hak yang lain. Yang diperintahkan ya kita berbuat baiklah 

pada semua orang walaupun orang itu membenci kita.  Ya itu saya 

senengnya di point itu gitu. Ketika harus mengasihi tanpa batas. 

28. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri 

29. Baptisan, saat teduh, doa pribadi, menggali Alkitab secara pribadi, apa lagi 

ya paling kebaktian-kebaktian gitu, persekutuan doa. Itu aja sih. 

30. Mungkin berdasarkan ini ya Tuhan menciptakan hari. Hari ketujuh Tuhan 

beristirahat juga dan ya itulah pada jaman Musa pun kuduskanlah hari 

Sabat. 

31. Ya. 

32. Ketika saya mencoba menjalankan saya mendapat sukacita. 

33. Ya sekarang 

34. Apa ya alasannya, ya itulah mendapatkan suatu ketenangan, mendapatkan 

suatu kekuatan lebih ya ketika melakukan hal-hal tersebut. 

35. Terkadang berat mungkin karena keinginan kita sendiri. Setelah dilakukan 

ya mendapatkan sukacita dan merasa ada yang bebas. Karena apa ya, 

melakukan apa yang diperintahkan walau ketika melakukannya man berat. 

36. Kayak ada something miss gitu ya dari diri saya. Karena merasa udah 

punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi kalau kita melakukan 

sesuatu yang membuat kita menjauhi Dia jadi ga nyaman aja gitu. 

37. Kalau akhir-akhir ini sih saya merasakan sukacita gitu. Karena, sekarang 

saya menyadari bahwa menjaiani agama bukan hanya ritual aja tapi lebih 

harus punya kedekatan pribadiJah sama Tuhan. 

38. Kalau   sekarang-sekarang  jadi   ga   nyaman   ya.   Yang   

membuat   ga 

nyamannya jadi berasa jauh dari Tuhan gitu. 



39. Ya, kakak PA. Karena ya ituiah, ketika gw bisa mengenal ya bisa tau kaiau 

mengasihi orang itu tanpa batas ya dari dia. Dia bisa mengasihi orang lain 

semuanya kayak gitulak 

40. Dalam hal cara hidup, cara bergaul ya cara memandang segala sesuatunya 

mungkin saya belajar dari dia juga. 

41. Ya mungkin mencoba untuk rajin saat teduh, karena saya melihat dia raj in 

saat teduh. Terus punya komitmen tiap minggu ke gereja, tiap minggu 

PMK gitu saya belajar dari dia. 

42. Kaiau buat saya sih perannya lebih membimbing. 

43. Tidak sih. 

44. Saya punya hubungan yang lebih lagi sama Tuhan, ya mungkin sepuluh 

tahun lagi jadi pelayan Tuhan gitu. Karena kaiau sekarang-sekarang im 

sadari panggilan hidup orang Kristen sendiri bukan untuk hidup bersama- 

sama orang Kristen saja tapi lebih menggaramilah. 

45. Ya 

46. Ya pasti seimanlah ya. Mungkin kaiau sepuluh tahun atau lima tahun ke 

depan lagi saya mungkin pengen yang ya sama lah yang punya frame yang 

sama dengan saya. Mungkin dalam beberapa hal akan ada sesuatu yang 

berbeda pandangannya gitu ya, kaiau misalkan kita berbeda agama karena 

itu saya liat dari orang tua saya gitu. 

47. Saya akan mengarahkannya lebih ke agama yang saya anut. Karena ya itu 

lah, semuanya kembali lagi ke pengalaman jadi jangan dibebasin. Saya 

sendiri pernah mengalami, karena waktu itu dibebaskan mengalami suatu 

yang tidak baik. Ke sini iya, ke sana iya jadi ga punya pegangan. 

48. Pernah 

49. Saya malah menolak 

50. Tujuh. Karena itu melandasi kita berpikir, bertingkah laku, berpola hidup. 

51. Ga ada sih 

52. Saya bakal cuekin dia. 

53. Tujuh. 



Subjek 30 

Data Pribadi 

Nama (Inisial): C. M. S. 

Usia: 19 tahun 

Lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: HKBP-GII 

Pelayanan: PMK (pengurus) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen Protestan 

3. Iya 

4. Iya taat. Di rumah kita sering buat kayak persekutuan keluarga gitu, doa 

bareng gitu. 

5. Kristen Protestan 

6. Iya, paling ga mereka bisalah kasih masukan mana yang baik untuk kita. 

Takutnya kalau di merekanya udah iya di akunya ga sama aja kan. 

7. Ga. Kalau akuegimana ya. Sejauh ini aku menjaiani kehidupanku ya 

seneng-seneng aja gitu tanpa harus aku harus ikut sama mereka gitu, tanpa 

aku terpengaruh sama yang lain. 

8. Kristen Protestan 

Status Identitas 

1. Tritunggal: Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu aja, dilewat 

aja. Pas 

2. Dosa: perbuatan melanggar perintah Tuhan. 

3. Keselamatan: keselamatan itu... apa ya terbebas dari dosa. Siapa yang bisa 

mendapatkan itu.. ya semua orang bisa asalkan dia mau menerima Tuhan 

Yesus. 

4. Ga. 



5. Paling Sakramen perjamuan kudus gitu. Udah itu aja 

6. Baptisan:  lahir baru kali. Meneriraa Kristus sebagai Tixhan dan juni 

selamatnya. 

7. Perjamuan Kudus: sekedar memperingati kayaknya, mempermgati hari 

kematian Tuhan Yesus atau kelahiranNya. Kan di Natal kan juga ada 

Perjamuan Kudus gitu. Kalau perjamuan kudus itu kan minum anggur, 

makan roti, berdoa. Maknanya itu kalau dari roti ya Yesus itu apa 

namanya memberikan tubuhNya, kalau misalnya anggur melambangkan 

darahNya. 

8. Ga. 

9. Dari buku dan majalah rohani. Enaklah bacanya. 

10. Tentang ibadah, ya lebih ke akunya aja gitu loh. Ya gimana ya, ke akunya 

hubunganku dengan Tuhan gimana gitu. 

ll.Jarang sih sebeneraya. Paling kalau lagi pengen atau penasaran gitu. 

Belum tentulah. 

12. Ga 

13. Ya. Kebetulan di kelompok kecilku ada yang pacaran sama agama lain, 

kita sering mendiskusikan gimana kedua agama itu bisa bersatu gitu dalam 

rumah tangga. Soalnya keduanya itu udah saling serius lah gitu. 

14. Soal studi, relasi di kampus, keluarga. Kehidupan sehari-hari. 

15. Ga. Merasa risih, takutnya mereka ga nerima gitu kita berbicara seperti ini, 

kita mengeluarkan pendapat takutnya mereka ga nerima gitu. 

16. Jarang sih. Kalo sama Kelompok Kecil ya seminggu sekali. 

17. Apa ya. kelebihannya banyak ya, di Kristen itu terdapat kasih gitu. 

kekurangannya belum ditemukan. 

18. Ya gimana ya. Ga tau. 

19. Ga. Sejauh ini ga. Pokoknya ga aja, ya aku yakinlah dengan apa yang udah 

akujalanin. 

20. Ya rasa penasaranlah pastinya. 

21. Ya penasaran aja gitu, pengen cari tau kan. 

22. Pasti kecewalah, ya kan karena ga dapet apa yang kita cari gitu. 



23. Senang, paling ga kan kita udah mendapatkan apa yang udah kita cari. 

24. Awalnya sih ga mungkin karena mulai dari kecil ikut orang tua, tapi 

setelah didalamin iya. 

25. Mulai aku mengikuti apa namanya, sidi. Waktu 16 tahun. 

26. Ya pengen mengenal Yesus lebih dalam lagi. 

27. Diperintahkan, paling memenuhi hukum taurat ya. menjauhi berhala gitu 

kan, ingat hari sabat, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. 

28. Saling mengasihi, saling menolong. 

29. Saat teduh, kebaktian Minggu, Perjamuan Kudus, Baptisan. 

30. Ya hari minggu itu kan hari ketujuh. Kan Tuhan kan sudah melakukan 

pekerjaanNya selama enam hari, hari ketujuh itu itulah saatnya Tuhan 

beristirahat begitu juga dengan kita. Tuhan kan ngasih hari sama kita tujuh 

hari  kan,Tuhan juga  memberikan  kesempatan  sama  kita  

melakukan 

pekerjaan dalam enam hari. Waktu hari yang ketujuh itu paling ga kita 

hams berusahalah untuk sekali aja beribadah sama Dia dan mendekatkan 

diri sama Dia. 

31. Ya kadang sih... ya gitulah. Ya masih belumlah ya. 

32. Kadang karena malas 

33. Iya. Cuma kalau saat teduh kadang-kadang waktunya ga rutin gitu. paling 

kalau kita ya ada waktu aja, kalu misalkati kita pengen pagi ya pagi, 

pengen malem ya malem. 

34. Saya menikmati aja persekutuan saya dengan Tuhan. 

35. Saya merasa nyaman, ya nyaman aja. Senenglah pokoknya, kita udah 

lakukan yang baik kan? 

36. Ya, mungkin ga enakkali ya. pasti ya ga enaklah. Ya seperti itulah... 

37. Ya suasana hati saya merasa tenang, damai, dapet apa yang dari ibadah itu. 

Karena ketika ibadah saya merasa dekat dengan Allah. 

38. Ga enak gitu, dalam sehari itu kayaknya ada yang kurang gitu. mungkin 

karena rutin udah dilakukan jadi ya gitu. 

39. Iya, abang. Dia yang sesibuk itu juga masih sempatkan untuk saat teduh 

gitu, kadang dia doa sendiri di kamarnya. 



40. Dalam  hal  pekerjaan.   Dia  konsisten banget  apa  yang  

dibilang dia 

pokoknya itu yang dilakukan. Kalau gitu dia juga orangnya pasti. Kalau 

melakukan hal atau menjalankan hal, dia pasti gitu selesai ga mau nunggu- 

nunggu. 

41. Memberi dan saat teduh. 

42. Ya bisa membimbing sayalah gitu. 

43. Ga 

44. Tetep. Masih belum terpikir kayak gimana. Aku berharap menjalaninya 

sesuai dengan firman Tuhanlah, untuk ke depannya. Kalau yang aku lihat 

dari aku sendiri kayaknya kurang ya. ya berharap ke depannya bisalah 

lebih baik lagi. 

45. Berharap iya. 

46. Yang pastinya seiman lah. Ya paling ga dia bisa membimbing saya gitu. 

47. Ga. Ya paling ga diberikanlah apa namanya penjelasan-peenjelasan. Biar 

sama aja kali ya, ya kan lebih enakkan alangkah baiknya kalau satu rumah 

itu kan sama semua agamanya ya paling ga ,ga ada perbedaan lah. 

48. Ga 

49. Paling   mendengarkan dia dan memberi penjelasan bahwa saya ga 

suka 

dan menolak. 

50. Tujuh. ya agama itu merupakan suatu wadah yang bisa menuntun saya ke 

jalan yang benar untuk menentukan mana yang baik mana yang buruk. 

51. Ga 

52. Paling   mendengarkan dia dan memberi penjelasan bahwa saya ga 

suka 

dan menolak. 

53. Tujuh. ya agama itu merupakan suatu wadah yang bisa menuntun saya ke 

jalan yang benar untuk menentukan mana yang baik mana yang buruk. 

Subjek31 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): L. S. 

Usia: 21 tahun 



banyak melakukan dosa kita jadi sulit kan merasakan hadirat Tuhan jadi 

dosa itu ya itu. Sebenarnya dasar kita juga adalah manusia berdosa, cuma 

kita kan tidak mungkin terus ada di dalam hal itu jadi bisa dikatakan tidak 

berdosa itu ketika apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehandak Allah. 

Dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. 

3. Keselamatan itu...waduh bahasanya sulit ini. Kalau keselamatan sendiri 

bagi aku itu jadi keselamatan memperolah kehidupan yang kekal saat 

nantinya. Kita meninggalkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu kan. 

4. Gasih 

5. Ga ngerti soal sakramen. 

6. Baptisan, aku berpikir kalau baptisan hanya sebagai simbol aja sih. Jadi 

simbol bahwa kita kita dibaptis kita dibersihkanlah dari dosa-dosa. 

7. Perjamuan Kudus itu memperingati ini sih apa, penebusan Tuhan Yesus di 

kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau di gereja itu biasanya 

memecahkan roti, minum anggur yang kayak gitu. Roti itu kan sebagai 

tubuh Tuhan yah, anggur itu untuk darah Tuhan Yesus. 

8. Tidak mengerti secara jelas tapi mungkin tau. Kayak misalkan puasa, 

sholat. Kalau agama lain ga tahu. 

9. Ga sih, aku lebih banyak dapat dari PMK, KK gitu. 

10. Lebih tentang kehidupan sehari-hari. 

11. Kalau PMK kan rutin. 

12. Ga sih. 

13. Iya, kalau tentang agama Kristen kan ada bahannya. Kalau tentang agama 

Iain pernah sih waktu bahas bab tentang bersaksi. 

14. Selain bahas bahan, sharing-sharing mengenai masalah kehidupan, Bahas 

dari   Finnan  Tuhannya,   terus  bagaimana  aplikasinya,   dan  

kiat-kiat 

bagaimana seperti itu. 

15. Peraah tapi tidak dalam sih, lebih kepada kehidupan sih. Mengalir aja 

ngobrolin itu, mungkin karena rasa ingin tau kali ya. 

16. Sesering kelompok kecil itu jalan. 



Lama keanggotaan KK: 2 tahun 

Gereja: GKI-GBI 

Pelayanan: PMK (pengurus) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Penunjang 

1. Ga 

2. Kristen Protestan 

3. Iya. 

4. Tidak seratus persen taat sih. Jadi paling kalau ketaatannya sih yang 

terlihat pergi ke gereja, cuma antara mamah dan bapak lebih bapak yang 

seperti itu. Kalau mama kayaknya belum terlalu. 

5. Kristen Protestan 

6. Kalau itu sih lebih menyerahkan kepada aku sih. Ga tau sih kalau diliatnya 

sih lebih kepada kepercayaan kali ya sepertinya sudah percaya gitu kalau 

ke aku pribadi dan melihat bahwa aku ini sudah dewasa jadi bisalah 

memutuskan sendiri gitu. 

7. Ga juga kayaknya. Karena aku orangnya cukup apa ya suka berpikir gitu, 

karena prinsip aku kuat kalau aku sudah bilang tidak ya ga akan. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal: aduh Allah Tritunggal ini sulit sekali. Yang aku tahu Allah 

Tritunggal itu kan Allah terus Anak dan Roh Kudus. Jadi Allah itu adalah 

Bapa, Yesus itu adalah Juruseiamat, dan Roh Kudus itu adalah Penghibur. 

Aku cuma tau itu. Maksudnya beberapa kali sering dapet dari PMK juga 

kayaknya aduh pusinglah itu gimana gitu. Kalau aku sih intinya sih 

percaya aja, maksudnya walaupun aku kurang mengerti akan hal itu tapi 

ya percaya ajalah. 

2. Dosa itu sesuatu yang memisahkan kita dari Allah. Kalau Allah itu kan 

tidak berdosa, jadi dosa itu sebenarnya kan biasanya kalau kita terlalu 



3. Kelebihannya kita mengetahui bahwa jalan keselamatan itu lewat siapa 

gitu.  Kalau kekurangaraiya itu agama kita kan banyak beda ajaran- 

ajarannya. 

4. Susah banget tuh. Sebeneraya setiap agama itu pasti punya kelebihan dan 

kekurangan sih kalau menurut aku, cuma aku ga tau secara pasti. 

5. Ga. Dulu aku berpikir kita itu begini jalannya mereka itu begitu jalannya, 

mungkin dengan cara seperti itu mereka bisa memperolah keselamatan ya 

udah gitu. Kalau sekarang aku tahu bahwa jalan keselamatan itu hanya 

melalui Tuhan Yesus gitu. 

6. Biasa aja 

7. Kenapa ya ngerasa biasa aja. Ga tahu, mungkin hanya sebatas pengen tahu 

jadi makanya biasa aja. 

8. Penasaran sih biasanya, kalau lagi pengen tahu kan eh ga dapet jawaban. 

Tapi ga akan lama, kalau misalkan ga dapet ya udahlah. 

9. Ya puaslah. 

10. Ya sebenernya itu dibilang dari lahir karena orang tun Kristen jadi aku ikut 

Kristen. Tapi ya sekarang karena keputusan sendiri. 

11. Pas lahir baru itu. Sebenernya aku kurang mengerti konsep lahir baru itu 

karena aku juga baru dengar setelah ada di Bandung. Kalau setelah 

mendengar-dengar aku berpikir mungkin sebenarnya aku lahir baru itu 

setelah kelompok kecil pertama aku hadir di kampus ini gitu. Setelah lahir 

baru itulah aku benar-benar memutuskan, jadi tidak hanya sekedar aku 

menganut agama. Sebenernya kan yang penting itu kepada siapa kita 

percaya kan bukan masalah agama. 

12. Karena apa ya.., karena aku melihat penyertaan Tuhan itu nyata. Mungkin 

kalau dulu aku hanya sekedar oh aku Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, 

aku ke gereja tapi tidak begitu menghidupi itu gitu. Hanya sebatas seperti 

itu. Baru di kelompok kecil itu aku melihat penyertaan Tuhan dalam hidup 

aku. 

13. Sebenarnya kan intinya yang Tuhan kehendaki itu kan baik. Ga boleh 

nyontek, terus yang dari hukum taurat. 



14. Sal ing mengasihi. 

15. Ke gereja, saat teduh, pesekutuan. 

16. Karena itu kan waktu Tuhan menciptakan itu kan, jadi setelah enam hari. 

Sebenarnya beribadah bersekutu itu tidak hanya di gereja saja, sebenamya 

dalam kehidupan dari senin sampai sabtu bisa gitu cuma senin samapi 

sabtu kita sibuk ya pada hari minggu itulah kita mengkhususkan hari untuk 

Tuhan. 

17. Ga 

18. Aku tidak sempurna untuk melakukan itu semua. 

19. Kalau ke gereja iya, tapi kalau saat teduh ga. 

20. Kalau ga saat teduh sih biasanya karena kecapekan. Kalau kebaktian bisa 

konsisten awalnya karena ini kali yah kadang-kadang itu menjadi suatu 

rutinitas karena hari minggu harus ke gereja. 

21. Senang. Intinya hidup aku itu, aku merasa lebih mengerti hidup aku. 

22. Tidak nyaman. Karena merasa Tuhan tidak ikut serta 

23. Sukacita mungkin ya. Karena mungkin ikut ritual-ritual seperti itu seolah- 

olah kita diberi kekuatan secara tidak langsung. 

24. Tidak nyaman, karena merasa melakukan salah. Karena kita tau itu salah 

jadi ga tenang gitu. 

39. Belum ada sih. 

40.- 

41.- 

42. Membuat kita semakin bertumbuh dan semakin mengerti akan firman 

Tuhan sih. 

43. Bembah ke arah semakin baiklah. 

44. Semakin bertambah, ya aku juga berharap hidup aku tidak begini-begini 

saja gitu. Ke depan harusnya bisa berubah. 

45. Ya. 

46. Seiman. Ya karena memang diharuskan seperti itu dari Alkitab. 



47. Tidak. Tuhan juga kan menginginkan semua bangsa menjadi muridNya 

pervaya kepada Dia, semua bangsa aja Tuhan berkata seperti itu apalagi ke 

anak aku sendiri gitu. 

48. Ga 

49. Ya aku tetap pada keyakinan aku. 

50. Sangat penting, tujuh. 

51. Ga 

52. Ya, mungkin aku akan tetap pada keyakinankxt 

53. Tujuh. 

Subjek32 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): I. A. 

Usia: 19 tahun 

Lama keanggotaan KK: 1,5 tahun 

Gereja: GBI 

Pelayanan: ga 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ga 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Papa Hindu, mama Katholik 

3. Iya 

4. Papa cukup taat, mama ga terlalu. 

5. Kristen 

6. Iya. Karena kan aku juga nanti yang jalanin 

7. Gajuga 

8. Kristen 



Status Identitas 

1. Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tritunggal itu tiga tapi satu. 

Gimana ya ngejelasinnya. Kalau menurut aku sih Allah Tritunggal itu 

yang Allah tiga tapi satu gitu. Tetep aja Allah. Kan ada pandangan- 

pandangan yang bilang Allah itu kayak peran gitu ya, satu peran sebagai 

Ayah, peran Anak, peran Roh Kudus kayak gitu dibagi tiga gitu tapi tetep 

satu gitu. 

2. Dosa itu sesuatu yang tidak disukai sama Tuhan, itu dosa. Aku bingung. 

Itu aja. 

3. Keselamatan: percaya sama Tuhan Yesus. Selamat dari apa ya? Kan kita 

itu kan udah berdosa. Dosanya itu udah dosa bawaan juga kan terus sama 

dosa-dosa yang kita lakuin di bumi. Cuma saat kita percaya, kita mengaku 

Yesus sebagai Tuhan udah itu mendapatkan keselamatan itu. Tapi dari 

keselamatan itu jangan sampai kita kembali berbuat dosa lagi. 

4. Belajar sih ga, cuma waktu kecil peraah ikut ibadah yang Hindu. Itu tuh 

cuma sekali-kalinya soalnya kan papah Hindu. 

5. Sakramen-sakramen? Kalau Kristen aku ga begitu tau gitu. Kalau katholik 

ada tujuh sakramen. Ada lahir, baptis, krisma, pernikahan, sakramen yang 

tiap minggu itu komuni, dua lagi apa ya. sakramen permandian ya kalau ga 

salah. Satu lagi lupa. 

6. Baptisan, kalau menurut aku sih baptisan tuh kayak semacam simbol aja. 

Kalau menurut aku, kalau misalnya baptisan itu kayak simbol dari 

istilahnya mah kayak dia berdosa gitu. awalnya dosa, udah gitu make air 

kayak yang disuciin kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu, baptisan 

sebagai simbol... soalnya aku sendiri belum dibaptis. Cuma percaya aja, 

7. Perjamuan kudus itu yang ngikutin yang dulu itu Tuhan contohkan, yang 

makan roti dan minum anggur itu. Tapi di sini lebih ke bersatu dengan 

Tuhan gitu.  Waktu roti itu dilambangkan sebagai tubuhNya, anggur 

sebagai darahNya. Ya kesatuan dengan Tuhan. 

8. Ritual. Paling taunya Hindu, apa ya. Kayak kalau dulu misalnya di Bali 

tuh pagi pasti sembahyang, yang hams ke tempat khususnya kayak gituan. 



Malam juga. Pokoknya tiap hari tuh kayak ga ada tanpa sembahyang gitu 

lah. Ada ngaben, ada potong gigi juga kayak gitu. kalau potong gigi gitu 

kan gigi taring diratain, kayak gituan, artinya udah menunjukkan udah 

dewasa terus udah taring itu kan identiknya yang jahat. Kalau di Hindu 

sembahyangnya kan make...ada kan yang naro beras di sini (dahi). Itu 

kata papah sih buat ini buat dibukakan mata ketiganya. Terus minum air, 

itu untuk nyuciin. Terus paling kalau konghucu kalau bulan baru nanti 

yang kayak sesaji-sesaji gitu yang buat nenek kakek yang udah meninggal. 

Aku lupa namanya, tapi maknanya mah untuk tetep menghormati orang 

tua gitu. Paling sembahyangan-sembahnyangan, cap go meh segala. Aku 

lupa namanya, cuma si mamah suka, 

9. Yang pasti sih di gereja dan PMK. Kalau buku paling buku renungan gitu. 

karena  itu yang paling dekat dengan saya, info-infonya bagus dan tidak 

menyesatkan. 

10. Semua hal yang membuat aku memperdalam mengenai agama Kristen 

gitu. 

11. Kayaknya sering juga tuh. Kalau kebaktian dan PMK sih setiap minggu, 

kalau baca renungan tiap hari. 

12. Ga 

13. Ya iyalah kan di kelompok kecil. Dari judulnya aja udah kelompok kecil 

gitu, di situ tuh emang tempat buat lebih memperdalam tentang agama. 

Terus kayaknya sharing-sharing gitu juga enak gitu maksudnya. 

14. Ya selain bahan-bahan PA yaitulah tentang kehidupan sehari-hari. 

15. Diskusiin agama yang emang bener-bener niat mau ngomongin ini tentang 

apa-apa gitu ga terlalu tapi kadang-kadang kalau lagi ngomongin sesuatii 

misalnya lagi sharing lagi ada masalah suka kebawa juga, pasti ujung- 

ujungnya gitu. Kenapa ya? Ya kebawa aja. 

16. Cukup sering 

17. Kelebihannya ajaran tenatang keselamatan, pasti selamat gitu. Tentang 

kasih. Kekurangannya, ga ada. 



18. Islam, kelebihannya ritualnya lima kali sehari. Soalnya butuh disiplin 

banget  biar   solat   lima   kali   sehari   terus   yang  puasa  

kayak   gitu. 

Kekurangannya tergantung orangnya. Budha, kelebihannya, kayaknya tuh 

mereka   tuh   lebih   membawa   damai   gitu,   bersatu   

dengan   alam. 

Kekurangannya, dia masih ke arah dewa-dewi kayak gituan. Hindu, 

kelebihannya sama kayaknya ya sama kayak Budha. Kekurangannya, 

percaya sama roh-roh. Katholik, banyak orang-orang yang bilang kalau 

katholik itu. Cuma kalau buat aku sih ga masalah. Kelebihannya, ritualnya. 

Kalau misalnya doa di katholik itu lebih tenang. 

19. Pernah sih sedikit. Waktu SMA, guru les ku orang Islam. Dia tuh yang 

ngasih tau kalau Yesus itu diangkat jadi Tuhan sama kaisar romawi gitu- 

gitu lah. Soalnya orangnya ngomongnya meyakinkan banget. 

20. Penasaran. Pengen tahu lebih. 

21. Kenapa ya, aku pikir banyak yang ga aku tahu gitu jadi kalau misalnya 

nyari oh iya yah kayak gini. 

22. Paling bingung-bingung gitu tapi yah sepintas aja. 

23. Seneng aja. Ya kayak kalau punya pertanyaan terus kejawab aja. 

24. Iya. 

25. Sebenernya sih, aku tuh Kristen tapi masih suka ke katholik juga gitu. 

kalau ke Kristen itu waktu dari kecil kan ernang katholik terus si mamah 

kadang hari minggu ga bisa nganterin kadang hari minggu ga ke gereja 

gitu. Terus waktu SD diajakin sama temen ke Kristen, dari situlah mulai 

tertarik. Tapi belum memutuskan sih mau ke Katholik atau Kristen. 

26. Ya kalau Kristen sama Katholik kan ajaran selamatnya sama kalau percaya 

Tuhan Yesus. Ya punya keyakinan selamat gitu ajarannya. 

27. Ya yang dari 10 perintah Tuhan itu. Terus yang diperintahkan itu yang 

paling utama mengasihi, 

28. Kalau memang aku mencintai Tuhan pasti aku wujudkan dengan sesama 

aku. 

29. Tiap minggu kebaktian, saat teduh, perjamuan kudus, baptisan. 



30. Karena hari minggu itu hari sabat. Enam hari Tuhan bekerja, dan satu hari 

itu hari sabat. Hari sabat itu hari untuk Tuhan. 

31. Ga juga, tapi selalu mencoba untuk konsisten. 

32. Kan manusia suka jatuh bangun, yang namanya juga manusia. 

33. Ga. 

34. Ya kayak tadi juga, kadang suka bolong-bolong ga ke gereja. 

35. Seneng. Karena kebawa sendiri gitu aja kayak ajarannya mengasihi, terus 

kita nolong orang lain jadi seneng aja bisa nolong orang lain kayak sudah 

terinternalisasi. 

36. Merasa bersalah sih, Sebenernya sih tau itu tuh ga boleh, cuma ga 

dilakuin. Jadi ngrasa bersalah. 

37. Seneng, kayak bener-bener ada satu Pribadi yang bener-bener sayang sama 

saya. Ngrasa enak, damai. 

38. Ngrasa ga enak, ngrasa bersalah. Karena Tuhan udah baek sama aku, tapi 

aku masih istilahnya menduakan Tuhan dengan pergi ke tempat lain 

39. Ada. Kakak PA, soalnya hidupnya tuh keliatan antara orang yang deket 

sama Tuhan dengan orang yang ga deket sama Tuhan. Dari ngomongnya 

lah, dari cara tingkah laku gitu. 

40. Ya tadi tingkah laku dia. 

41. Baca AIMtab tiap hari. 

42. Kelompok kecil tuh kayak ngingetin lagi, terus kayak tau ni gimana- 

gimananya. 

43. Ga 

44. Ya aku harap aku bisa konsisten. Ya karena kalau nanti udah lebih dewasa 

jadi lebih bisa punya kontrol pribadi. 

45. Iya. 

46. Aku pengennya sama. Karena sekarang aja aku ngerasa ga enak gitu kalau 

beda agama, papa Hindu, mama Katholik jadi anaknya bingung. 

47. Membebaskan agama sih, gimana ya. Kalau misalnya dia mikir yang 

terbaik gitu ya, terus tapi kan kita ngasih tau kalau Kristen itu yang 

terbaik. Biar nanti dia aja yang mikir sendiri, mungkin lebih bebas kali 



yah. Tapi kalau bisa mah ke Kristen aja atau Katholik. Ya antara dua itu 

lah. Soalnya karena aku dibesarin dalam keluarga yang agamanya 

macem-macem gitu. jadi aku pikir agama-agama apa juga baik Cuma ya 

itulah kalau misalnya udah dikasih tau Kristen itu yang kebenaran pasti 

dianya mikir sendiri dong. Mungkin agama lain itu baik tapi apakah itu 

benar, kan ga. 

48. Ga 

49. Ya maaf aja udah punya iman sendiri 

50. Tujuh 

51. Ga 

52. Ya aku nanya dulu kenapa, cuma ya maaf aja. Ini kan iman aku. 

53. Enam 

Subjek33 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): M. W. 

Usia: 20 tahun 

Lama keanggotaan KK: 1,5 tahun 

Gereja: GKE-GKIm 

Pelayanan: WL/ Singer (PMK) 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: ECLC 

Data Penun jang 

1.   Tidak 

TTricfpn 

3. Iya. 

4. Kalau setau aku sih, kalau mamaku dia adalah orang yang sangat gimana 

ya sama agama tub. keukeuh banget dia sama anak-anaknya, bener-bener 

yang jaga banget. Jadi kalau kami sampai pindah agama, dia bener-bener 

yang gimana gitu, jadi kau ngerasa mamaku orangnya sangat sangat taat. 

Kalau papaku orangnya gimana ya. dua-duanya cukup taatlah. 

2 



5. Kristen 

6. Terserah anaknya. Orang tuaku percaya bahwa aku akan bertanggung 

jawab. 

7. Ga terlalu karena saya orangnya sedikit plin-plan. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Tritunggal,   waduh   sejujurnya   sedikit   bingung   tentang   

Tritunggal. 

Pokoknya yang pastinya satu gitu tapi Dia punya, aku takut salah juga 

ngomongnya sih, cuma Dia tiga tapi satu. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus 

tapi cuma satu. Aduh gimana ya. Gimana ya, aku bingung. 

2. Dosa, seperti yang dijelaskan para pendeta, adalah lepas dari sasaran 

maksudnya tidak sesuai sasaran. Maksudnya tidak mencapai sesuai, aduh 

gimana ya susah kalau yang seperti ini, melenceng dari tujuan asal dari 

Tuhan. 

3. Keselamatan, aduk Keselamatan itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, 

kayak pemberian dengan cuma-cuma tanpa kita harus ngebayar ke Dia. 

Hidup bersama-sama dengan Dia di surga. 

4. Di sekolah pasti diajarkan beberapa agama dan itu hanya sekilas dan ga 

terlalu dalam. 

5. Gatahu. 

6. Baptisan. Sejujumya saya kurang tau baptisan, tapi yang saya tau itu 

adalah symbol bahwa kita sudah bertobat dari apa yang kita lakukan 

dahulu dan kita hidup baru gitu, itu adalah cuma simbol doang kalau 

menuait aku. 

7. Perjamuan Kudus, udah lupa lagi. Mungkin kita mengingat kembali 

keselamatan yang udah Tuhan kasih waktu Dia mati di kayu salib, 

memberikan nyawaNya. 

8. Tau sedikit. Seperti sholat, ke mesjid. Ga tau maknanya, cuma yang saya 

tau sebeium mereka melakukan sholat mereka harus mencuci kaki tangan 

agar bersih. 



9. Cuma nanya ke orang tua dan ke kakak. Tidak pernah mencari lewat 

media, karena sepertinya saya begitu sibuk dengan diri saya sendiri. Saya 

lebih suka mencari suatu seperti hobi saya, saya can di internet. Kalau 

informasi tentang agama paling saya bertanya pada orang gitu. 

10. Apa yah, paling tanya tentang hidup sehari-harilah 

11. Jarang juga sih. Ga pasti yah, cuma dalam enam bulan adalah sekali 

nanya-nanya gitu. 

12. Ga. 

13. Tentu saja. Karena di situ kita kan intinya dari kelompok kecil adalah 

membangun iman kita, kebersamaan dan pengenalan kita akan Yesus 

Kristus. 

14. Tentang bahan PA itu sendiri, tentang pergumulan kami sehari-hari. 

15. Iya dengan teman kos yang beragama muslim, mungkin tertarik aja gitu 

ngeliat cara mereka ibadah beda dengan kita. 

16. Ga begitu sering. 

17. Kekurangan agama Kristen menurut saya bahwa Dia lahir dari rahim 

seseorang  tanpa  melakukan   hubungan   seksual.   Kok   

kenapa  harus 

melahirkan, kenapa ga langsung ada aja gitu. Kelebihannya bahwa aku 

melihat dan aku menilai, aku membandingan di agama lain tidak ada yang 

namanya memberikan nyawaNya, Dan itu adalah sesuatu yang sangat 

dalam sekali saya rasa agama lain dan ajaran lain tidak mengatakan bahwa 

Tuhan mereka memberikan nyawaNya kepada manusia dan itu bener- 

bener dalam menurut saya. 

18. Kelebihan muslim mereka mungkin apa ya saya kurang tau ya, kalau saya 

liat sih sama saja sih. Saya tidak terlalu mengerti agama lain jadi ga terlalu 

tau. 

19. Kalau meragukan agama Kristen sih ga, tapi meragukan adanya Tuhan. 

20. Biasa aja sih. 

21. Saya tidak terlalu memikirkan soal agama sih. 

22. Kalau ga dapet ya penasaran 

23. Pastinya saya merasa puas bahwa saya ga jadi penasaran lagi. 



24. Tidak. Karena orang tua saya Kristen dan saya sangat menghargai mereka. 

Tapi itu dulu sebelum akhirnya saya mikir dan memutuskan sendiri 

25. Waktu SMA kali ya, ada di dalam hati aku tuh sebenernya bertanya 

konsep Tuhan itu bagaimana dan Dia itu bener-bener ada ga gitu. Terus 

saya denger kotbah pendeta yang bilang siapakah yang mau memberikan 

nyawaNya kalau tidak Tuhan Yesus. 

26. Apa ya, dari dalam hati saya sendiri sih 

27. Yang diperintahkan pastinya saling mengasihi. Kalau dilarang kayak 

ngelakuin hubungan seksual sebelum menikah, ga boleh jadi homoseksual, 

ga boleh bohong. 

28. Saling mengasihi  dengan tulus  kepada sesama tanpa 

mengharapkan 

sesuatu apapun dari dia. Seperti itu. 

29. Apa ya. Perjamuan Kudus, baptisan, ngerayain natal, ibadah minggu, 

ngadain paskah, saat teduh, doa syafaat. 

30. Hari minggu itu hari sabat, had untuk istirahat dan beribadah sama Tuhan. 

31. Gajuga 

32. Karena manusia itu ga sempurna. Ada pengaruh dari luar dan dari dalam. 

33. Tidak juga tapi saya mencoba menjalankannya 

34. Karena kadang banyak tugas, tidur malem besok paginya ga kuat bangun 

jadi ga ke gereja, dan saya paling males bangun pagi. 

35. Ya senenglah ya. Rasanya aku sudah melakukan sesuatu yang Tuhan mau 

dan membuat orang lain bahagia, berguna bagi orang lain. 

36. Frustasi. Karena wah ntar nanti gw masuk neraka nih. 

37. Saya rasa senang, ya ngerasa senang aja. 

38. Ngerasa bersalah, ga tau kenapa ngerasa bersalah aja gitu. 

39. Mamaku mungkin, karena dia begitu keukeuh dengan agama Kristen yang 

dia anut. 

40. Ketekunan iman dia pada tuhan yesus 

41. Pastinya pertama kali itu doa, belajar berdoa. Mama ga ngajarin aku doa 

gimana cuma aku liat dia doa. 

42. Rasanya tidak terlalu berperan 



43. No comment, 

44. Saya tidak tau juga 

45. Maybe yes maybe no. 

46. Kalau saya its ok beda agama nikahnya tapi terserah dia. Dia ikut agama 

dia sendiri, saya iktu agama saya sendiri. Karena menurut saya yang 

menjadi pondasi itu adalah bagaimana hubungan kami bukan agamanya. 

47. Saya rasa harus Kristen ikut saya, karena dia tidak akan mendapat 

keselamatan. 

48. Ga pernah 

49. Dia aneh kalau nyuruh saya pindah agama 

50. Tujuh. Karena itu mempengaruhi kita di luar maupun di dalam secara 

kepribadian dan menyeluruh dalam kehidupan kita. 

51. Tidak ada 

52. Tanggapan saya biasa saja, cuekin aja. 

53. Enam. Itu penting tapi bukan yang terpenting, yang terpenting itu iman 

kita. Ritual itu yang kedua terpenting. 

Subjek 34 Data 

Pribadi 

Nama (Inisial): Nu. 

Tanggal labir: 19 tahun 

lama keanggotaan KK: 1 tahun 

Gereja: GKPB 

Pelayanan: PMK 

Kegiatan kerohanian selain di KK/ PMK: tidak 

Data Penunjang 

1. Tidak 

2. Kristen 

3. lya. 



4. Kalau mamaku cukup taat, suka ke gereja gitu tapi ga saat teduh. Kalo 

papaku jarang ke gereja. 

5. Kristen 

6. Kalau orang tuaku sih terserah akunya. 

7. Ga, kalau aku ga man ya ga aku lakuin. 

8. Kristen 

Status Identitas 

1. Dapat. Konsep Tritunggal itu Allah, Roh Kudus dan Allah Anak itu tiga 

sosok tapi tiga-tiganya ini merupakan sati kesatuan. Tapi Allah Bapa sama 

Allah Anak ga bisa dijadiin satu, pengertiannya ga bisa dijadiin satu. 

Tiganya pynya pemahaman sendiri-sendiri. 

2. Dosa  itu  ketika  kita  melanggar  perintah  dari   Tuhan.   

Ketika  kita 

mengetahui bahwa perintah-perintahNya dan kita ga menaati perintahNya. 

Dosa juga dipahami ketika kita mempunyai hubungan yang menjauh 

dengan Allah. 

3. Keselamatan   itu   anugerah   dari   Tuhan   ketika   kita   

percaya   dan 

mengimaninya bahwa kita sudah mendapatkannya. Selamat dari dosa. 

4. Ga. 

5. Sakramen baptis, sakramen pernikahan, perjamuan kudus... apa lagi ya? 

kayaknya sih ada 5, tapi lupa. Sakramen baptisan itu sama aja kayak lahir 

baru ketika kita mau menerima Tuhan Yesus. Sakramen pernikahan saat 

kita    melakukan    pernikahan.    Skramen    perjamuan    

kudus    untuk 

mengingatkan kita bahwa kita udah ditebus. 

6. Baptisan, yang aku ketahuin sih saat kita lahir baru. Mmgkin dari kecil 

kita udah Kristen dari lahir tapi saai dibaptis itu kita hidup sebagai orang 

Kristen bukan sekedar bawaan lalu setelah dibaptis itu untuk... ya lahir 

baru itu. 

7. Biasanya perjamuan kudus itu dilakukan pada minggu pertama lalu dengan 

apa ya... memakan itu.. Roti itu dianalogikamya dengan daging Kristus 

sama anggur sebagai darah Kristus. Tujuannya sih untuk mengingat 



kembali bahwa kita udah ditebus sama proses yang di salib Tuhan Yesus. 

Jadi saat sakramen itu pertama kita mengangkat yang roti itu lalu 

pendetanya membacakan ayat lalu memakannya. 

8. Islam ada sholat lima waktu, terus ada lima rukun Islam gitu kayak sholat, 

naik haji gitu... lupa terus Budha palingan kalo misalnya berdoa harus 

nyalain dupa gitu. Hindu kurang tau. Paling kalo sholat emang kewajiban 

mereka kalo melakukan ibadah itu 5 kali. Lalu dengan waktu-waktu yang 

ditentukan. Kalo naik haji itu merupakan rukun yang tertinggi, jadi kalo 

dia mampu tub. naik haji. Puasa selama satu bulan dengan ga makan ga 

minum dari subuh sekitar jam 4 an gitu sampe sore jam 6. 

9. Dari gereja, dari persekutuan. Kalo dapet pengajaran ya dari Alkitabnya 

sendiri. Kalo di gereja itu dari kotbahnya lalu biasanya ada pembinaan 

pendalaman Alkitab. Karena yang tadi disebutkan itu yang paling mudah 

kayak kalo do gereja itu isinya emang firman Tuhan, persekutuan juga. 

10. Biasanya pengajarannya, kehendak Allah, a,pa yang menurut kehendak 

Allah benar. Jadi bisa dalam kehidupan sehari-hari ini tuh yang Tuhan 

kehendaki. Kalo dulu-dulu sih emang can yang praktisnya, apa yang bisa 

langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya tapi lama-kelamaan 

nyadar sih bahwa doktrin itu penting juga supaya ada dasarnya dari segala 

sesuatu. 

11. Tiap hari kalau saat teduh5dari gereja ya kalo kebaktian tapi belajar untuk 

hal-hal yang dilakukan sehari-hari diambil maknanya ke dalam isi Alkitab 

itu. Cukup sering. 

12. Ga 

13. Iya. Ya untuk saling memberitahu untuk hal-hal yang mungkin saudara PA 

yang lain belum tau. Lalu misalnya ada pemahaman yang salah juga bisa 

didiskusikan. 

14. Biasanya tentang keselamatan lalu pengajaran-pengajaran yang ada di 

Alkitab yang bisa diapplikasikan sehari-hari, kehendak Aliahnya, apa yang 

Tuhan mau. Apa yang kita jalanin tiap hari itu bisa sama dengan yang 

Tuhan kehendaki. 



15. Iya dengan teman, kadang kalo misalkan lagi  ngobrol  lalu 

mereka 

misalnya minta saran  atau curhat atau apa kita memberi  

sarannya 

berdasarkan apa yang ada di Firman Tuhan lalu biasanya juga karena kan 

belajar tentang bahwa di Kristen kan ada penginjilan maksudnya ada 

kesaksian gitu-gitu. Jadi kalo ngobrol ditanya agamanya apa, mencoba 

untuk memberikan pengetahuan yang dasar-dasar gitu. 

16. Cukup sering. 

17. Kelebihannya kalo dibandingkan sama yang Islam misalkan kalo yang 

Islam kan untuk memperoleh keselamatan mereka kan harus beribadah 

dinilai dari seberapa tekum dari iman mereka sedangkan kalo dalam 

Kristen keselamatan itu kehendak Allah meskipun jadi bisa dikatakan 

bahwa  semua orang kristen itu mendapatkan anugerah 

keselamatan 

walaupun anugerah keselamatan itu sendiri Tuhan ngasihnya ga murahan. 

Jadi keselamatan itu kita dapatkan bukan karena kita raj in ibadah doang, 

iman kita itu doang tapi otoritas Allah. 

18. Kalo islam palingan yang tadi itu. Kelebihannya apa ya? Ga tau. Kalo 

Budha ajaran tentang reinkarnasi  gitu, kalo dilihat dari Kristen 

itu 

kekurangan. Karena kalo di Kristen kan ga ada reinkarnasi. Tapi kalao 

dalam Budha kita bisa dilahirkan kembali. Misal kalo di kehidupan 

sebelumnya kita berdosa kita dilahirkan jadi binatang atau apa gitu. Kalau 

Hindu ga tau. Kalo Katholik kekurangannya yang aku tau sih paling sosok 

kadang kalo dalam Katholik itu berdoanya atau apa ke sosok bunda Maria 

gitu. Kalo menurut aku kekurangan karena Yesus sendiri lahir karena 

kehendak Allah bukan karena proses pernikahan gitu Yusuf dan Maria tapi 

dari Roh Kudus, jadi kalo mereka berdoanya ke Bunda Maria gitu padahal 

kan Bunda Maria itu sendiri itu manusia. Kelebihannya apa ya... ga tau. 

19. Ga. Karena dalam Kristen itu kalo dari yang saya pahami itu yang paling 

benar. Apa yang ada di Alkitab itu merupakan dasar dari segala yang ada 

mulai dari pembentukan bumi itu sendiri ya sampe terus berlangsungnya 

itu sih yang aku yakini. 



20. Kalo misalkan mencari informasi mengenai agama Kristen sih misalnya 

tiap kita mendapat satu hal lagi yang baru misalnya kita jadi semakin 

mengenai kehendak Allah jadikan seneng ya makin kenal, makin deket 

sama Tuhan. 

21. Karena ada kerinduan untuk makin kenal sama Allah. 

22. Jadi merasa kurang peka mungkin kok ga bisa dapet apa-apa dari 

pengajaran  ini.  Mungkin  karena  kitanya kurang doa  dulu  

sebelum 

melakukan persekutuan atau kebaktian jadi ga ada hal yang kita dapet. Jadi 

kayak semacem kecewa gitu. 

23. Seneng. 

24. lya. 

25. Karena dari kecil saya udah Kristen lalu pas masih kecil kan sekolah 

minggu segala macem lalu ketika beranjak dewasa kan jadi paham apa sih 

maksudnya misalnya firman Tuhan itu Alkitab sendiri. Itu sih yang bikin 

ketertarikan untuk terima Yesus. Itu waktu sekitar SMP. Lalu yang bikin 

paling meyakini aku pih"h Tuhan Yesus itu sih penyertaanNya sampai 

sekarang. 

26. Jalan keselamatan itu kan berasal dari Tuhan. Ya itulah aku ingin dapet 

keselamatan dengan meyakini Tuhan. 

27. Yang ada sih sepuiuh permtah itu yang tercatat di hukum taurat. Seperti ga 

boleh menyembah Allah lain lalu menghormati orang tua, menghormati 

sesama seperti itu. Lalu tidak boleh berjinah, mencuri, membunuh. Yang 

diperbolehkan paling yang akau tau misalnya mengasihi  

sesamamu 

manusia seperti diri sendiri lalu yang diajarkan dalam Alkitab sesuai 

dengan kehendak Allah. 

28. Ketika kita berinteraksi sama orang tapi kita fokusnya janganlah kita 

mementingkan orang lain itu daripada Tuhan. Jadi fokusnya tetep ke 

Tuhan. Lalu melakukan hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita 

memperlakukan orang lain itu seperti diri sendiri. Jadi merasakan apa yang 

kita rasakan dulu baru kita perbuat ke orang lain. 

29. Doa puasa terns hari-hari besar seperti paskah, natal lalu kebangkitan. 



30. Kalo ajaran yang dari Kejadian sih kan ketika Allah menciptakan bumi 6 

hari lalu pada hari yang terakhir yaitu kan hari sabat jadi dalam hukum 

taurat juga diperintahkan bahwa hari sabat itu kan kalo bagi Tuhan itu 

waktunya beristirahat kalo bagi kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. 

31. Ya. 

32. Karena kita akan hidup di dunia ini tujuannya untuk menjadi seperti serupa 

dengan Allah jadi ketika kita tau apa yang harus kita lakukan kita haruslah 

mengikuti itu, menjalankan itu. 

33. Iya. 

34. Karena dalam setiap perayaan itu ada artinya ada maknanya jadi misahiya 

kayak paskah atau kebangkitan itu untuk mengingat kembali kebaikan 

Tuhan bahwa Dia udah menebus kita dari dosa. Itu sih, untuk fokus kita 

dalam hidup ini kita tau arah tujuan kita. Untuk mengingatkan gitu. Ya 

mengingatkan dan menyadari kita tuh udah dapet belas kasihan gitu. 

35. Senang, karena ada suatu kerinduan gitu untuk semakin kenal sama Tuhan. 

Makin dekat ketika kita bisa menjalani hal ity dari kitanya juga merasa oh 

kitanya makin dekat sama Tuhan. Kalo selama ini sebelum ditebus kan ada 

halangan dosa yang membuat kita jauh sama Tuhan, ketika kit audah 

ditebus dan menyadari ada hal-hal yang harus kita lakukan. Setiap kita 

melakukan hal-hal itu kita semakin ngerasa dekat sama Tuhan. 

36. Pada saat itu ya merasa jauh dari Tuhan. Ada yang menghaiangi walaupun 

udah berdoa atau apa tapi tetep aja ada yang ga enak dalam hati ini. 

Merasa tidak enak karena kita udah melakukan kesalahan melakukan dosa. 

Walaupun Tuhan mengampuni tapi pengampunanNya kan ga murahan. 

37. Bersyukur misalnya kan perayaannya dalam setahun ada beberapa kali. 

Dan setiap kali bisa mengikuti perayaan itu bersyukur jadi bisa diingatkan 

kembali Tuhan udah jagain dari tahun kemarin sampai tahun sekarang jadi 

mengucap syukur karena ada penyertaan Tuhan di ballik itu. 

38. Kadang masih punya sikap yang mencari-can alasan sendiri tapi mulai 

beiajar untuk memprioritaskan hal itu. Walaupun udah banyak halangan 

tapi ga pakainn itu sebagai alasan. Jadi kalo sekarang-sekarang ada yang 



kurang, harusnya bisa ke sini harusnya bisa ibadah tapi kenapa engga. Jadi 

ngerasa ada yang kurang, ada yang kosong. Misalnya kalo ibadah hari 

minggu harusnya di hari itu aku bisa dapet semakin kenal sama Tuhan tapi 

karena ga bisa ibadah jadi ngerasa kok dapet apa di hari ini, ngerasa 

kosong harusnya ada yang isi gitu. 

39. Kalo sekarang sih jujur aku belajar dari kakak PA sih, karena aku ngeliat 

dari kehidupannya ada suatu hal yang ingin aku capai seperti itu ketika 

hidup dalam Tuhan lalu bisa apa ya hidupnya itu aku ngeliat hidupnya 

menyenangkan ya dalam arti bisa mengucap syukur atas segala hal yang 

udah diterima, bisa jadi teladan dalam pikiran dan tindakan. 

40. Dalam tindakan. Kasihnya sih, maksudnya bisa punya AKK lalu bisa 

membagikan  kasihnya  itu,   hidupnya  bukan  hanya  

mengenai   masa 

depannya dia sendiri tapi bisa membagikan banyak hal buat orang lain, 

buat AKKnya bisa membagikan pandangan dan pikiran. 

41. Lebih belajar saat teduh. Lalu baca Alkitab, Kalo tentang ajaran tentang 

ajaran itu sih dari yang hukum taurat bagaimana kita bersikap, mengucap 

syukur lalu bagaimana kita bisa peduli  sama orang lain ga hanya 

mementingkan diri sendiri lalu kita bisa terlibat mau membantu mau 

membagikan sesuatu kepada orang lain. 

42. Mengingatkan sih misalnya dalam kuliah, dalam kehidupan sehari-hari ya 

lebih mengingatkan  kalo  ada pelanggaran-pelanggaran hal-hal  

kecil, 

emang kalo bagi manusia kecil tapi bagi Tuhan kan sama aja dosanya 

misalnya mengucapkan kata kasar atau apa. Aku juga belajar sama-sama 

bertumbuh misalnya saat teduh kita juga belajar, mulainya sama-sama. 

Karena orang kan males kalo ngejalanin aendiri. Jadi mencoba untuk 

mencoba disiplinnya sama-sama. 

43. Ga 

44. Semakin kuat. Karena sekarang aku ngerasanya belum punya apa-apa gitu, 

belum mengenal tuhan secara mendalam masih banyak hal yang bisa haras 

aku pelajari dan ya itu misalnya dalam sepuluh tahun ke depan aku bisa 

lebih mengenal semakin meneguhkan. Karena sekarang ketika aku kuliah 



di sini aku dapet, aku ngerasa aku dibentuk di sini ada penyertaan Tuhan 

milih aku untuk di sini, dan aku di sini aku ngerasanya seneng semakin 

mengenal. 

45. lya. 

46. Aku pengen pasangan hidup yang makin kenal sama Tuhan. Yang lebih 

cinta sama Tuhan, yang nerima aku apa adanya, yang punya kasih. Yang 

seagama, yang taat dan paham ajaran-ajaran, mengenal Tuhan. Supaya 

dalam pemikahan itu aku juga bertumbuh juga. Sama-sama bertumbuh. 

47. Ga. karena aku tahu bahwa dari ajaran Kristen bahwa jalan keselamatan 

itu hanya melalui Yesus. Aku ga mau anak aku mengambil jalan yang 

salah. 

48. Ga. 

49. Ya denger aja tapi aku akan berusaha untuk balik meyakinkan dia 

50. Tujuh.penting banget ya 

51. Ga. 

52. Ga mau. 

53. Tujuh. 



LAMPIRAN F 

DATA KUANTIFIKASI HASIL WAWANCARA 

Tabel 6.1 Nilai dan Kategoii Aspek-aspek Dimensi Eksplorasi 
 

Eksplorasi Subjek 
Aspek 1 Kategori Aspek 2 Kategori Aspek 3 Kategori Aspek 4 Kategori Aspek 5 Kategori 

1 1,88 R" 2 R I R 2 R 4 T 
2 2,25 R .2,14 R 2,67 T 3,5 T 3 T 
3 1,75 R 2,43 R 3,67 T 4 T 4 T 
4 2,13 R 2,43 R 3 T 4 T 3 T 
5 1,88 R 2 R 3 T 4 T 4 T 
6 2,38 R 2,43 R 3 T 1,5 R 4 T 
7 1,63 R 2,57 T 3,33 T 3,5 T 3 T 
8 1,88 R 1,71 R 3,33 T 2,5 T 4 T 
9 2,5 T 2,57 T 3 T 3,5 T 4 T 

10 1,63 R 2,71 T 1,33 R 4 T 3 T 
11 1,75 R 1,71 R 3,33 T ■2,5 T 4 T 
12 1,88 R 1,86 R 1,33 R 2 R 3 T 
13 2,5 T 2,43 R 3 T 4 T 4 T 
14 1,75 R 1,43 R 3,33 T 1,5 R 3 T 
15 1,63 R 2,29 R 1,33 R 2,5 T 4 T 
16 1,75 R 1,57 R 1,33 R 1,5 R 3 T 
17 2 R 2,14 R 1,33 R 3 T 4 T 
18 1,5 R 2,57 T 1,67 R 3 T 4 T 
19 1,88 R 1,71 R 2,67 T 3 T 4 T 
20 2,13 R 2,57 T 1 R 4 T 4 T 
21 1,38 R 2,29 R 1,33 R 3,5 T 3 T 
22 1,88 R 2,71 T 3 T 3,5 T 4 T 
23 2,13 R 2,14 R 1,67 R 4 T 4 T 
24 1,63 R 3 T 2,67 T 3,5 T 4 T 



 Tabel 6.3 Nilai dan Kategoii Dimensi Eksplorasi dan Komitmen 
Eksplorasi Komitmen Subjek 

Total Mean Kategori Total Mean Kategori 
Status Identitas 

1 10,88 2,18 R IS 3 T Foreclosure 
2     
j 

13,56 2,71 T 21,75 3,63 T Achievement 
3 15,85 3,17 T 21 3,5 T Achievement 
4 14,56 2,91 T 19,75 3,29 T Achievement 
5 14,88 2,98 T 21,75 3,63 T Achievement 
6 13,31 2,66 T 22 3,67 T Achievement 
7 14,03 2,8 T 3-9,75 3,29 T Achievement 
8 13,42 2,68 T 15,25 2,54 T Achievement 
9 15,57 3,11 T 23,25 3,88 T Achievement 

10 12,67 2,53 T 22,5 3,75 T Achievement 
11 13,29 2,66 T 19,25 3,21 T Achievement 
12 10,07 2,01 R 21,25 3,54 T Foreclosure 
13 15,93 3,19 T 20,75 3,46 T Achievement 
14 11,01 2,2 R 20,75 3,46 T Foreclosure 
15 11,75 2,35 R 15,75 2,63 T Foreclosure 
16 9315 1,83 R 19,5 3,25 T Foreclosure 
17 11,47 2,29 R 21,25 3,54 T Foreclosure 
18 12,74 2,55 T 21 3,5 T Achievement 
19 13,26 2,65 T 22,25 3,71 T Achievement 
20 13,7 2,74 T 20,75 3,46 T Achievement 
21 11,5 2,3 R 20,25 3,38 T Foreclosure 
22 15,09 3,02 T 19,25 3,21 T Achievement 
23 13,94 2,79 T 20,25 3,38 T Achievement 
24 14,8 2,96 T 22 3,67 T Achievement 
25 12,4 2,48 R 19 3,17 T Foreclosure 
26 12,96 2,59 T 21,75 3,63 T Achievement 
27 13,78 2,76 T 21,5 3,58 T Achievement 
28 7,53 1.51 R 14,75 2,46 R Diffusion 
29 14,83 2,97 T 23 3,83 T Achievement 



30 13,54 2,71 T 21,25 3,54 T Achievement 
31 12,32 2,46 R 18 3 T Foreclosure 
32 13,53 2,71 T 20 3,33 T Achievement 
33 10,6 2,12 R 17,75 2,96 T Foreclosure 
34 15,45 3,09 T 23 3,83 T Achievement 



LAMPIRAN G 

TABULASI SILANG DATA PRIMER DENGAN DATA PENUNJANG 

Tabel 7.1 Tabulasi Silang Status Identitas - Jenis Kelamin 
Jenis Status Identitas 

Kelamin Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Total 

Laki-laki 7 
(63,64%) 

4 
(36,36%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

11 
(100%) 

Perempuan 15 
(65,22%) 

7 
(30,43%) 

0 
(0%) 

1 
(4,35%) 

23 
(100%) 

 

 Tabel 7 .2 Tabulasi Silang Status Identitas - Usia  
Status Identitas Usia 

Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Jumlah 

18 1 
100% 

0 0 0 1 
100% 

19 13 
81,25% 

2 
12,5% 

0 1 
6,25% 

16 
100% 

20 7 
63,64% 

4 
36,36% 

0 0 11 
100% 

21 1 
20% 

4 
60% 

0 0 5 
100% 

22 1 
100% 

0 0 0 1 
100% 

Tabel 7.3 Tabulasi Silang Status Identitas - Lama Keanggotaan 
Status Identitas Lama 

Keanggotaan Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Jumlah 

1 tahun 15 ■    
78,95% 

3 
15,79% 

0 1 
5,26% 

19 
100% 

1,5 tahun 4 
66,67% 

2 
33,33% 

0 0 6 
100% 

2tahun 4 
66,67% 

2 
33,33% 

0 0 6 
100% 

> 2,5 tahun 1 
33,33% 

2 
66,67% 

0 0 3 
100% 



 Tabel 7.4 Agama Ayah  
Agama Ayah Subjek 

Kristen/ 
Katholik 

Bukan 
Kristen/ 
Katholik 

Tidak 
Ada 

Total 

Jumlah 30 3 1 34 
Persentase 88,24% 8,82% 2,94% 100% 

Tabel 7.5 Tabulasi Silang Status Identitas - Ketaatan Ayah (Kristen/Katholik) 
dalam Menjalankan Agama 

Ketaatan Ayah Status Identitas 
(Kristen/Katholik) Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 

Jumlah 

Taat 10 
66,67% 

5 33,33% 0 0 15 
100% 

Cukup Taat 6 
75% 

2 25% 0 0 8 
100% 

Tidak Taat 5 71,43% 2 28,57% 0 0 7 100% 
 

Tabel 7.6 Tabulasi Silang Status Identitas - Ketaatan Ayah 
(Bukan Kristen/Katholik) dalam Menjalankan Agama 

Ketaatan Ayah Status Identitas 
(bukan Kristen/ 
Katholik) 

Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Total 

Taat I 100% 0 0 0 1 
100% 

Cukup Taat 1 100% 0 0 0 1 
100% 

Tidak Taat 0 1 100% 0 0 1 
100% 

Tabel 7.7 Agama Ibu 
Agama Ibu Subjek 

Kristen/Katholik Bukan 
Kristen/Katholik 

Total 

Jumlah 33 1 34 
Persentase 88,24% 8,82% 100% 



Tabel 7.8 Tabulasi Silang Status Identitas - Ketaatan Ibu (Kristen/Katholik) 
dalam Menjalankan Agama 

Status Identitas Ketaatan Ibu 
(Kristen/Katholik) Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 

Jumlah 

Taat 14 
66,67% 

7 33,33% 0 0 21 
100% 

Cukup Taat 7 77,78% 2 22,22% 0 0 9 
300% 

Tidak Taat 2 66,67% 0 0 1 
33,33% 

3 100% 

Tabel 7.9 Tabulasi Silang Status Identitas - Ketaatan Ibu 
(Bukan Kristen/Katholik) dalam Menjalankan Agama 

Ketaatan Ibu Status Identitas 
(bukan Kristen/ 
Katholik) 

Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Total 

Taat 0 0 0 0 0 

Cukup Taat 0 0 0 0 0 

Tidak Taat 0 1 100% 0 0 1 
100% 

 

Tabel' M0 Tabulasi Silang Status Identitas - 
Figur 

Panutan  
Figur Panutan Status Identitas 
dalam bidang 
agama 

Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Jumlah 

Orang Tua 10 
76,92% 

3 
23,08% 

0 0 13 
100% 

PKK 5 
71,43% 

2 
28,57% 

0 0 1    
f 
^100% 

Orang Tua dan 
PKK 

75% 1 
25% 

0 0 4 
100% 

Pembimbing 
Rohani/Pendeta 
di Gereja 

2 
66,67% 

1 
33,33% 

0 0 3 
100% 

Saudara/Kerabat I 50% 0 0 1 
50% 

2 
100% 

Lain-lain 1 
100% 

0 0 0 1 
100% 

Tidak ada 1 
25% 

3 
75% 

0 0 4 
100% 



Tabel 7.11 Tabulasi Silang Status Identitas - Pengambilan 
Keputusan 

 
Dalam Mengambil Status Identitas  

Keputusan Yang 
Berhubungan 
dengan subjek 

Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Total 

Orang tua 
mengambil 
keputusan tanpa 
mendiskusikan 
dengan subjek 

0 0 0 1 
100% 

1 
100% 

Orang tua 
mendiskusikan 
terlebih dulu 
dengan subjek 

22 
75,86% 

7 
24,14% 

0 0 29 
100% 

Orang tua 
menyerahkan 
sepenuhnya pada 
subjek 

1 
25% 

3 
75% 

0 0 4 
100% 

Tabel 7.12 Tabulasi Siiang Status Identitas - Lingkungan Agama Teman Dekat 
Lingkungan Status Identitas 
agama Teman 
Dekat 

Achievement Foreclosure Moratorium Diffusion 
Total 

Homogen 18 
66,67% 

9 
33,33% 

0 
0% 

0 
0% 

27 
100% 

Heterogen 5 
71,43% 

1 
14,29% 

0 
0% 

1 
14,29% 

7 
100% 



LAMPIRAN H 

GAMBARAN KELOMPOK KECIL 

Pengertian 

Kelompok Kecil adalah suatu wadah dari sekelompok orang percaya 

(terdiri dari 3-7 orang) yang sepakat untuk bertumbuh bersama dalam suatu 

persekutuan yang akrab, dinamis dan harmonis dengan pertemuan yang teratur 

untuk mencapai kedewasaan ke arah Kristus (Cahyo, 2005). Beberapa alasan yang 

menyatakan kelebihan atau keunikan dari pemuridan melalui Kelompok Kecil, 

yaitu: 

1. Kelompok Kecil adalah wadah pembinaan rohani untuk belajar Firman 

Tuhan secara sistematis dan menerapkan kebenaran Firman Tuhan. 

2. Kelompok  Kecil  adalah  wadah  yang  efektif untuk  

memperkuat 

hubungan dan perhatian antar sesama orang percaya. 

3. Kelompok Kecil adalah wadah yang efektif untuk membina orang 

kunci (penerus kepemimpinan). 

4. Kelompok Kecil  adalah wadah yang efektif untuk pembantukan 

karakter. 

5. Kelompok Kecil adalah wadah untuk menggali karunia seseorang dan 

melatih seseorang untuk melayani. 



Disiplin Rohani 

Beberapa disiplin dasar sangat dibutuhkan untuk membangun kemandirian 

rohani seseorang, baik tercantum dalam bahan atau tidak. Sebagai contoh PA 

pribadi, doa, baca buku rohani dan ikut kegiatan pembinaan rohani yang baik 

(Cahyo, 2005). 

Kurikulum KK 

Kurikulum Kelompok Kecil adalah sebuah panduan yang bersifat 

komprehensif, yang mencakup keseluruhan proses pembinaan melalui Kelompok 

Kecil selama mahasiswa. Di dalamnya tercakup materi yang diberikan dan sasaran 

yang ingin dicapai, bahan yang digunakan, porsi waktu untuk masing-masing 

materi, peran pembimbing dalam tahap-tahap perjalanan kelompok tersebut. 

Kurikulum tersebut disusun sedemikian rupa sehingga realistis untuk 

dicapai dari segi waktu, kedalaman pembahasan bahan dan sebagainya. Karena itu 

bila diikuti dengan baik, akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan rohani 

mereka yang menggunakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap perlu 

ada fieksibilitas. Dalam fungsinya sebagai media penolong, kurikulum Kelompok 

Kecil perlu digunakan sesuai kondisi anggota Kelompok Kecil. Misalnya, materi 

yang sudah dikuasai dengan baik dapat dibahas lebih cepat. Sedangkan uuntuk 

materi tertentu dapat dibahas lebih lama, sesuai dengan kebutuhan. Harus diingat 

bahwa keberhasilan dari pelayanan Kelompok Kecil terletak pada kualitas bidup 

yang dihasilkan, bukan pada jumlah kurikulum yang telah diselesaikan (Cahyo, 

2005). 



Empat Komponen Kelompok Kecil 

Berikut ini empat komponen Kelompok Kecil   (Nicholas dalam 

Barker, 2000): 

1. Pengajaran 

Orang-orang Kristen dalam jemaat pertama dipelihara melalui 

pengajaran rasul-rasul (Kisah Para Rasul 2; 42). Dalam Kelompok Kecil, 

pengajaran ini dilakukan melalui Penyelidikan Alkitab. Tetapi pikiran dan 

roh kita dapat juga bertumbuh dengan membaca dan mendiskusikan 

buku-buku Kristen yang baik, mengikuti ceramah-ceramah, mendengarkan 

kaset-kaset atau secara pribadi membagikan hal-hal yang kita pelajari dari 

Allah. 

Banyak orang Kristen mempunyai pengertian yang sangat terbatas 

mengenai Alkitab. Kurangnya pengertian akan Alkitab ini membuat 

mereka mudah menjadi mangsa orang-orang yang pandai bicara secara 

meyakinkan tetapi tidak menyatakan kebenaran. Salah satu fungsi 

Kelompok Kecil adalah mempelajari Alkitab untuk belajar tentang Allah, 

tentang bagaimana la menginginkan kita hidup, dan mengenai bagaimana 

caranya kita mempelajari Alkitab dengan lebih baik untuk diri kita sendiri. 

2. Penyembahan 

Tujuan penyembahan ini adalah untuk menyenangkan hati Allah. 

Setiap orang dalam jemaat pertama mempunyai rasa kagum pada Allah 

(Kisah Para Rasul 2:43). Mereka pergi ke Bait Allah dengan teratur untuk 



menyembah Allah, bahkan di rumah masing-masing mereka juga memuji 

Allah. 

Sebuah Keiompok Kecil dapat memuji Allah tidak hanya pada 

waktu berdoa. Tetapi juga melalui puji-pujian dan membaca bagian 

Alkitab yang berisikan pujian (misalnya Mazmur 96) atau puist-puisi 

penyembahan. Menyembah Allah dapat dilakukan dengan berlutut dalam 

doa atau mengangkat tangan kita. 

3. Persekutuan 

Tujuan dari persekutuan adalah untuk menyatukan 

anggota-anggota keiompok dalam kasih dan untuk membangunnya 

menjadi umat yang bersatu. Ini terjadi ketika orang-orang saling 

membagikan kebutuhan mereka, mengakui dosa dan kesalahan 

masing-masing, saling menanggung beban, menolong anggota lain 

mengenal dan mengembangkan karunia-karunia rohaninya, saling 

memberi semangat, mendengarkan dan berdoa bersama. Sebagai 

keiompok yang bersekutu dengan Tuhan secara bersama, mereka 

semakin dekat satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus (Efesus 4, 1 

Korintus 12, Roma 12). 

4. Misi 

Misi ialah pelayanan keluar untuk membagikan kabar baik tentang 

kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Misi menerapkan 

kasih dan kuasa Allah untuk mengubah pribadi-pribadi dan masyarakat. 

Tujuan misi adalah menolong orang lain untuk mengenal Allah dan 

menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini dimulai dari keiompok itu dan 



meluas sampai ke ujung bumi. Sebagaimana jemaat pertama, mereka 

menyatakan kasih dan kuasa Allah serta rela membagikan milik mereka 

kepada orang lain yang membutuhkan (Kisah Para Rasul 2:43-47). 
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