
KETEKISASI PRANIKAH 

(Tinjauan terhadap pelayanan katekisasi Pranikah di Gereja Kristen Protestan di Bali 

Jemaat  Philadelpia) 

 

SKRIPSI  

Diajukan Kepada Fakultas Teologi 

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh 

Gelar Sarjana Sains Teologi (S.Si-Teol) 

 

Disusun Oleh: 

Monica Indryanti R. Siubelan 

71 2007 041 

 

FAKULTAS TEOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, 

 Nama    : Monica Indryanti Robinson Siubelan 

 NIM    : 712007041 

 Program Studi  : Teologi 

 Fakultas  : Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir, judul: 

 

KATEKISASI PRANIKAH 

(TINJAUAN TERHADAP PELAYANAN KATEKISASI PRANIKAH DI GEREJA 
KRISTEN PROTESTAN DI BALI JEMAAT PHILADELPIA) 

 

Yang dibimbing oleh Pdt. Dr. Dien Sumiyatiningsih,G.D.Th.M.A. dan Pdt. Dr. 

Retnowati,M.Si. adalah benar-benar hasil karya saya. 

Di dalam laporan tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan 

orang lain yang sama diambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat 

atau gambar serta simbol yang saya akui seolah-olah sebagai karya saya sendiri tanpa 

memberikan pengakuan pada penulis atau sumber aslinya.  

 

Salatiga, 1 Juli 2013 

Yang memberi pernyataan, 

 

 

Monica I. R. SIubelan 



 

 



 

 



 

 



PERSEMBAHAN SKRIPSI: 

 

 

Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Papa Roby & Mama Lely : 

 

Terimakasih untuk lutut yang selalu bertelut, tangan 
yang selalu terlipat, dan doa yang selalu terucap. 

Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, jerih payah, 
dan kesabaran. 

Dengan itu semua, aku bisa sampai di tahap ini. 

 

I LOVE MY PARENTS 



 

 

Motto 

 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 

menyerah” 

-Thomas Alva Edison- 

 

 

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil.  

Tugas kita adalah mencoba. 

Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil” 

-Mario Teguh- 
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SARIPATI 

 

Skripsi ini mengkaji tentang Katekisasi Pranikah (Tinjauan terhadap pelayanan 
Katekisasi Pranikah di Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Philadelpia). Penelitian ini 
menggunakan metode Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi 
partisipan di Jemaat GKPB Philadelpia Bali. Dengan mempertimbangkan bahwa di Gereja 
tersebut tidak hanya melayani pernikahan jemaat lokal saja tetapi juga jemaat asing. Oleh karena 
itu penelitian ini mengambil responden sebanyak 9 orang. Terdiri dari 6 orang responden 
pasangan dari jemaat lokal maupun asing yang menikah di Jemaat GKPB Philadelpia, dan 3 
orang responden sebagai informan kunci.  

Pernikahan adalah salah satu moment terpenting dalam kehidupan manusia, karena 
melalui pernikahan akan dibentuk suatu lingkungan sosial baru dan akan lahir manusia-manusia 
baru yang akan menjadi penerus keluarga, Gereja, dan juga Negara. Pernikahan yang baik akan 
menghasilkan penerus-penerus yang baik, begitu pula sebaliknya. Pernikahan yang harmonis, 
bahagia, dan terjadi sekali untuk selamanya merupakan impian setiap pasangan yang menikah. 
Namun pernikahan tanpa masalah adalah suatu hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan. 
Masalah dalam suatu kehidupan Rumah Tangga adalah hal yang lumrah terjadi, yang perlu 
menjadi perhatian adalah apakah masalah tersebut dapat menjadi perekat dalam Pernikahan atau 
sebaliknya menjadi alasan untuk perceraian.  

Perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain adanya pemahaman yang salah 
tentang pernikahan sehingga pernikahan tersebut dapat dengan mudah diakhiri, selain itu juga 
disebabkan kurangnya mendapat persiapan yang matang diawal pernikahan apalagi jika 
pernikahan tersebut berasal dari latar belakang kehidupan yang jauh berbeda. Dalam menanggapi 
hal tersebut perlu adanya suatu persiapan yang intensif diawal pernikahan yang disebut dengan 
Katekisasi Pranikah. Dengan Katekisasi Pranikah masing-masing pasangan dapat dibantu untuk 
meneliti perbedaan-perbedaan yang ada didalam dirinya sendiri maupun pasangannya, sehingga 
segala kemungkinan konflik-konflik yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Selain itu juga 
dengan Katekisasi Pranikah mereka dapat menjadi keluarga Kristen sehari-hari yang berkenan 
dihadapan Tuhan. 

Gereja selain berperan untuk mengukuhkan dan memberkati kedua mempelai, juga 
memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan bimbingan dan pengajaran bagi calon pasangan 
Kristen berkaitan dengan persiapan pernikahan dalam Katekisasi Pranikah. Persiapan 
perkawinan yang efektif menuntut waktu, metode (cara), dan kerja sama dari berbagai bidang 
yang terkait. 

Dalam proses penelitian ini peneliti memberikan perhatian kepada 3 hal. Pertama, 
Bagaimana Katekisasi Pranikah yang ada di dalam Jemaat GKPB Philadelpia. Ternyata 
Katekisasi Pranikah di GKPB Philadelpia masih belum efektif, yang disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain waktu yang tidak maksimal, tidak adanya kurikulum dan juga tidaktersedianya 
bahan ajar untuk Katekisasi Pranikah. Kedua, bagaimana pemahaman jemaat tentang pernikahan 
Kristen. Disini peneliti menemukan bahwa rata-rata warga jemaat sudah memahami pernikahan 
Kristen dengan baik, namun ada beberapa warga jemaat yang hanya memaknai pernikahan 
sebagai formalitas semata dan tidak memiliki perbedaan dengan pertunangan dan pacaran. 



Ketiga, bagaimana jemaat memahami pentingnya Katekisasi Pranikah. Peneliti menemukan 
bahwa ada warga jemaat yang mengangap katekisasi sebagai suatu keharusan tetapi juga ada 
warga jemaat yang menganggap Katekisasi Pranikah sebagai sesuatu hal yang tidak penting. 

Peneliti pada kesempatan ini ingin memberikan saran kepada Gereja Kristen  Protestan di 
Bali (GKPB) Jemaat Philadelpia agar meninjau kembali pelaksanaan Katekisasi Pranikah yang 
ada. Tujuannya supaya  agar Katekisasi Pranikah di Jemaat tersebut dapat berjalan dengan efektif 
dan efisien. Juga bagi warga Jemaat agar menyadari pentingnya pemahaman tentang hakikat 
pernikahan Kristen, serta pentingnya katekisasi pranikah di awal pernikahan mereka agar 
pernikahan yang mereka jalani tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. 

 

 

 

 




