
BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini dipaparkan tentang (1) kesimpulan dan (2) saran : 

5.1 Kesimpulan 

Pernikahan yang harmonis, bahagia, dan terjadi sekali untuk selamanya merupakan 

idaman setiap orang yang menikah. Namun dapat diibaratkan seperti sayur tanpa garam, adalah 

suatu kombinasi yang kurang lengkap apabila suatu Rumah Tangga tanpa adanya masalah di 

dalamnya. Masalah di dalam suatu kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah 

terjadi, namun yang perlu menjadi perhatian adalah apakah masalah itu akan menjadi suatu 

perekat hubungan, ataukah sebaliknya menjadi suatu alasan untuk mengakhiri rumah tangga 

tersebut. Howard dan Warren mengungkapkan waktu yang tepat untuk memecahkan masalah itu 

ialah sebelum sepasang pemuda-pemudi saling berjanji setia dalam upacara pernikahan Kristen.1 

1. Pada umumnya di berbagai gereja dan tentunya Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) 

Jemaat Philadelpia harus ada suatu persiapan Pernikahan. Kathleen Fischer dan Thomas 

Hart menegaskan bahwa alam situasi sosial, zaman sekarang di mana macam-macam 

gaya hidup saling bersaing, jelas bahwa para suami-isteri lebih membutuhkan dukungan 

daripada sebelum ini.2 Gereja selain berperan untuk mengukuhkan dan memberkati kedua 

mempelai, juga memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan bimbingan dan 

                                                             
1 Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana, Konseling Kristen, (Salatiga, 1980), 128. 
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pengajaran bagi mereka berkaitan dengan persiapan pernikahan tersebut melalui suatu 

tahap yang disebut dengan Katekisasi Pranikah. Meskipun bukan satu-satunya kunci yang 

mutlak agar suatu rumah tangga tetap utuh, namun dengan adanya Katekisasi Pranikah 

yang diberikan dengan intensif di awal pernikahan, maka pasangan-pasangan tersebut 

dapat diberikan gambaran tentang kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya dan 

memahami pernikahan Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. 

2. Di samping dasar-dasar biblis dan teologis, calon pasangan perlu mengenali kekurangan 

dan kelebihan dari masing-masing pasangan agar mereka dapat mengelola konflik-

konflik yang mungkin terjadi berdasarkan hal-hal tersebut. 

3. Dalam pelayanan Katekisasi di Gereja Kristen protestan di Bali (GKPB) Jemaat 

Philadelpia terdapat perbedaan antara pelayanan Katekisasi Pranikah bagi Warga Jemaat 

Asli dengan Jemaat dari luar (pelimpahan) dan Jemaat Asing. Pelayanan kepada jemaat 

asli lebih efektif dibandingkan kepada jemaat dari luar (pelimpahan), dan juga pelayanan 

terhadap pernikahan Orang Asing. Meskipun demikian Katekisasi Pranikah yang 

diberikan seringkali tidak maksimal bagi warga jemaat asli, sedangkan hampir tidak 

pernah ada katekisasi bagi jemaat asing yang menikah, dalam hal ini disebabkan oleh 

karena kendala waktu baik dari pelayan maupun calon pasangan yang mau menikah 

dalam pemberkatan gerejawi. 

4. Jemaat lokal maupun Sinode GKPB tidak menyediakan Buku Katekisasi Pranikah secara 

khusus sebagai pegangan dan panduan bagi para Katekit. Kurikulum katekisasi pranikah 

berkaitan dengan materi Katekisasi Pranikah yang diberikan tidak terstruktur dengan 

baik, juga metode penyampaian dan waktu pengajaran dan pelaksanaan tidak diatur 

dengan baik. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Katekisasi Pranikah yang ada di 



GKPB Philadelpia masih jauh dari efektif. Karena persiapan perkawinan yang efektif 

menuntut waktu, metode (cara), dan kerja sama dari berbagai bidang yang terkait.3 

5. Masih ada Jemaat yang belum memahami arti pernikahan Kristen yang sesungguhnya, 

terutama jemaat asing yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Prostestan di 

Bali bahkan masih ada jemaat yang belum memahami pentingnya Katekisasi Pranikah 

yang di berikan sebelum mereka menikah. Karena pemahaman yang benar diawal 

menikah tentang pernikahan akan menentukan bagaimana pasangan menjalani kehidupan 

pernikahan tersebut. Selain itu dengan persiapan pernikahan yang intensif akan dapat 

menolong pasangan meminimalisir masalah-masalah yang mereka hadapi didalam 

perjalanan kehidupan Rumah Tangga mereka. Tahu dan siap menghadapi tekanan-

tekanan dalam kehidupan pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan Collins bahwa 

dua orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentunya menghadapi 

banyak hal yang harus disesuaikan, jikalau tekanan-tekanan dalam kehidupan pernikahan 

sudah dipersiapkan untuk sama-sama dihadapi, tentu penyesuaian diri akan menjadi lebih 

mudah.4 

 

5.2 Saran 

Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) khususnya Jemaat Philadelpia merupakan suatu 

persekutuan jemaat Tuhan yang sama seperti gereja-gereja Kristen lainnya memiliki 3 tugas 

utama yaitu, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dalam hal Diakonia (pelayanan) tersebut gereja 

sebagai  perpanjangan tangan dan saluran berkat dari Tuhan bagi jemaatnya memiliki tanggung 
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jawab yang besar dalam hal mendidik, membimbing dan mempersiapkan jemaat Tuhan yang 

akan menikah sebelum mengukuhkan mereka dalam suatu ikatan pernikahan melalui Katekisasi 

pranikah oleh karena itu: 

a. Untuk pelayan Katekisasi Pranikah di Jemaat GKPB Philadelpia: 

Ø Pelayan Katekisasi Pranikah harus menyadari bahwa baik jemaat asli maupun 

jemaat asing sama-sama jemaat Tuhan yang dititipkan kepada gereja untuk 

dilayani, dididik dan dibimbing dalam menjalani kehidupan pernikahannya di 

dunia tujuannya agar mereka selalu berpegang pada perintah Tuhan dan aturan 

gereja. Sehingga dengan demikian baik bagi jemaat asli maupun jemaat asing 

mendapatkan pelayanan yang sama. 

Ø Pelayan Katekisasi Pranikah harus lebih serius untuk menekankan masalah waktu 

dan pendalaman materi dalam hal memberikan Katekisasi Pranikah bagi Jemaat 

(jemaat asli maupun jemaat asing) agar pernikahan-pernikahan yang terjadi betul-

betul mendapatkan persiapan yang intensif. Calon pasangan harus benar-benar 

memahami Hakikat Pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Meskipun demikian 

gereja harus tetap fleksibel untuk menghindari pasangan-pasangan tersebut 

menikah di tempat lain. Jangan sampai hal tersebut membuat gereja melupakan 

tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pengajaran bagi jemaatnya yang 

akan menikah, karena jika hal tersebut diabaikan maka Katekisasi Pranikah 

dianggap sebagai suatu hal yang tidak terlalu penting. Perlu di sadari pelayan 

katekisasi pranikah juga harus tetap memonitor hasil dari katekisasi yang 

diberikan kepada pasangan-pasangan Kristen.  



b. Untuk 

Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB): 

Ø Harus ada perhatian dan kerjasama dari Sinode dan jemaat setempat tentang 

pentingnya Katekisasi Pranikah bagi calon pasangan agar dapat bekerja sama 

dalam menyiapkan buku khusus Katekisasi Pranikah sebagai pegangan untuk para 

katekit. Sehingga Materi yang di berikan kepada calon pasangan dapat terstruktur 

dan memiliki fokus yang baik. Karena persiapan pernikahan yang efektif 

menuntut waktu, metode (cara), dan kerja sama dari berbagai bidang yang terkait. 

c. Untuk Jemaat: 

Ø Perlu adanya kesadaran dari warga jemaat untuk memiliki pemahaman yang benar 

tentang arti dari Pernikahan Kristen yang sesungguhnya sebelum mereka 

memasuki kehidupan pernikahan itu. Karena pemahaman yang benar di awal 

pernikahan akan sangat menetukan sikap mereka dalam menjalani kehidupan 

pernikahan mereka agar pernikahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa 

yang di kehendaki oleh Tuhan, sekaligus mereka punya pengangan hidup dalam 

mengarungi pernikahan Kristen. 

 




