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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya di dalam Kristus. 

Dasar kesaksian dan pelayanan gereja adalah Kristus. Kekuasaan dan kasih 

Kristus tidak terbatas dan tidak mengenal batas, maka pelayanan dan kesaksian 

gereja juga tidak terbatas, melainkan mencakup seluruh bangsa. Gereja hadir di 

dunia ini untuk melaksanakan misi Allah bagi semua umat manusia. Untuk 

mewujudkan misi Allah itu, gereja melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan 

kesaksian. Ketiga tugas panggilan gereja ini saling terkait. Persekutuan yang 

dibina haruslah merupakan persekutuan yang bersaksi dan melayani. Demikian  

pula, kesaksian yang dilaksanakan merupakan kesaksian dalam persekutuan dan 

pelayanan.  

Sebagai komunitas yang bersekutu, melayani, dan bersaksi, gereja dalam 

tataran fisik melaksanakan berbagai bentuk aktivitas gerejawi berupa ibadah, 

doa, penelaahan Alkitab, pelayanan kategorial anak, kaum bapak, kaum ibu, 

lanjut usia, ibadah sektor, pembinaan iman, katekisasi, dan berbagai aktivitas 

sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan gerejawi itu tidak hanya dilaksanakan secara 

umum melalui ibadah minggu, melainkan juga secara khusus dalam sejumlah 

badan pelayanan kategorial dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya,  baik di gereja 
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maupun rumah-rumah keluarga. Semua kegiatan itu dilaksanakan sebagai wujud 

ungkapan syukur atas kasih Allah di dalam Tuhaan Yesus maupun sebagai sarana 

pengembangan iman kepada Kristus.  Gereja sebagai komunitas luas, yakni 

sebagai persekutuan orang percaya dari berbagai latar belakang sosial, termasuk 

keluarga  yang juga merupakan locus/medan persekutuan orang beriman. 

Keluarga merupakan domestic church di mana orang-orang percaya berkumpul 

untuk bersekutu, melayani dan bersaksi tentang Kristus.  

Sejak semula keluarga menjadi locus persekutuan orang percaya. Para 

Murid Yesus dan gereja mula-mula biasa bersekutu di rumah-rumah keluarga-

keluarga Kristen. Sejak awal, keluarga dipahami sebagai domestic church karena 

secara sosial disadari bahwa keluarga merupakan kesatuan sosial berdasarkan 

hubungan biologis, ekonomis, emosional dan rohani yang sangat intim yang 

bertujuan mendidik dan mendewasakan para anggotanya. Dengan demikian dapat 

dikatakan keluarga adalah masyarakat asasi. Ia merupakan dasar masyarakat. 

Sebab dalam keluarga, aneka ragam generasi hidup bersama dan saling 

membantu untuk  menjadi lebih bijaksana dan untuk menyelaraskan hak orang-

perseorangan dengan tuntunan hidup bersama. Keluarga merupakan sekolah 

kebajikan manusiawi, tempat semua anggota keluarga saling belajar dan 

melayani. Keluarga adalah sel kehidupan masyarakat, tempat anak-anak 

mempelajari secara praktis bagaimana menghargai nilai keadilan, hormat dan 

cinta kasih. Oleh karena itu setiap orang yang berpengaruh dalam desa dan kota 
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atau kelompok-kelompok sosial memajukan  dan memelihara perkawinan dan 

keluarga agar tetap langgeng
1
.   

Gereja memandang keluarga sebagai locus persemaian iman karena  

melaluinya Gereja dapat menanamkan nilai-nilai iman secara lebih dekat. Suami-

isteri yang dipersatukan Allah diharapkan mampu mencerminkan dirinya dan 

keluarga sebagai citra Allah yang kudus dan penuh kasih dan mampu 

mengajarkan iman kepada keluarga. Mesach Krisetya
2
 mengatakan tinggi 

rendahnya mutu kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit 

keluarga. Sebab orang-orang dalam suatu bangsa pastinya berasal dari satu 

keluarga. Itulah sebabnya gereja memandang keluarga sebagai Gereja kecil 

(”domestic church”). Keluarga sebagai gereja akan kuat dan berkualitas bila 

anggota-anggota didalamnya juga kuat dan mempunyai spiritualitas yang baik.  

Agar menjadi kokoh dalam iman kepada Yesus dan bertumbuh di dalam 

kasih maka berbagai aktivitas gerejawi dilaksanakan. Berbagai bentuk pelayanan 

dan pembinaan iman dilakukan guna mendewasakan warga gereja sehingga 

mereka mampu mewujudkan kabar baik (Injil) bagi dunia. Gereja Batak Karo 

Protestan (selanjutnya disingkat GBKP) sebagai persekutuan orang-orang 

percaya juga mengemban misi Allah itu (menyampaikan kabar baik bagi dunia). 

Aktivitas-aktivitas gerejawi yang lazim seperti ibadah, doa, pelayanan kategorial, 

ibadah sektor, katekisasi, pelayanan diakonia dan lain sebagainya itu juga 

dilakukan oleh GBKP demi pelaksanaan misi Allah itu. 

                                                 
1
Adolf Heuken, Ensiklopedi Gereja Jilid  IV,  ( Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka 2004), 

hlm. 122-125 
2
Mesach Krisetya,Konseling, Perkawinan dan Keluarga, ( Salatiga : 2001), hlm. 45 
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Salah satu yang khas dalam GBKP  adalah bentuk persekutuan iman dalam 

rangka membina keluarga Kristen atau warga jemaat yang dinamakan 

Perpulungen Jabu-Jabu (selanjutnya disingkat PJJ). PJJ atau dalam bahasa 

Indonesia adalah Penelaahan Alkitab keluarga. Dalam gereja GBKP pembinaan 

terhadap keluarga dilakukan dalam PJJ (disebut juga Penelahaan Alkitab untuk 

semua anggota keluarga, yang dilakukan dalam masing-masing wilayah/sektor) 

dan hanya terjadi sekali  dalam satu minggu
3
. 

Melalui PJJ ini diharapkan semua kategori usia dari para anggota keluarga 

belajar secara bersama-sama untuk lebih dalam mengenal Tuhan dan kebenaran-

Nya agar menjadi matang secara iman, supaya akhirnya mampu menjadi garam 

dan terang di tengah-tengah dunia ini. PJJ merupakan locus/tempat pendidikan – 

pembinaan iman yang mau melibatkan seluruh anggota keluarga (bapak, ibu, 

pemuda dan anak) dari suatu wilayah sektor pelayanan. PJJ juga sebagai tempat 

untuk komunikasi saling mengenal dan berbagi pengalaman hidup antara anak 

dan orang tua serta antar keluarga atau dapat disebut PA antar generasi. PJJ juga 

merupakan sarana mendekatkan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja 

kepada jemaat sehingga diharapkan menarik minat mereka kepada Tuhan dan 

gereja-Nya. 

GBKP menyadari pembinaan iman bagi keluarga melalui PJJ sangat 

penting. Sebab keluarga merupakan peletak dasar prinsip-prinsip moral dan 

kerohanian. Dalam pembinaan keluarga, orang tua dituntut untuk membina 

                                                 
3
 Hal ini dilihat penulis berdasarkan pengalaman selama menjadi pendeta jemaat di klasis 

lubuk pakam majelis TM. Kiri 
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komunikasi yang baik, kesepakatan dan kerjasama untuk mewujudkannya. 

Pendidikan keluarga harus menjangkau seluruh anggota keluarga, termasuk 

didalamnya kedewasaan fisik, kedewasaan emosional, afektif, moral dan sosial 

serta pembinaan akal budi,
4
 dan GBKP ingin mengembangkan semua aspek itu 

melalui PJJ. 

GBKP melalui PJJ mengharapkan gereja dapat menolong keluarga untuk 

mencapai keinginan tersebut dengan menciptakan pembinaan keluarga dengan 

mendidik orang muda (anak-anak) menuju kehidupan keluarga yang lebih 

matang. Pembinaan menjadi penting karena perubahan jaman terus berlangsung 

dan masyarakat juga terus berubah (jaman tradisional ke jaman modern dan 

pasca-modern).  Kemajuan teknologi, misalnya, membawa banyak dampak 

terhadap pola hidup yang bukan hanya positif tapi juga ke arah negatif. Maka 

Pendidikan harus memberi informasi yang objektif tentang masalah-masalah 

yang timbul dalam masyarakat dan bagaimana menghadapi setiap dampak, 

sehingga dengan pembinaan ini ada harapan untuk menolong kehidupan 

keluarga.  

Pada kenyataan PJJ tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh 

GBKP. Program sinodal ini sepertinya tidak maksimal. Sebab, dari tempat 

pengamatan yang meliputi daerah Jawa mewakili GBKP semarang dan Sumatera 

Utara di Rg. GBKP Lubuk Pakam, Tanjung Morawa Kiri dan Belawan Medan, 

menunjukkan gejala yang sama, yaitu adanya ketidak pedulian terhadap PJJ. 

                                                 
4
 Maurice Eminyan, Teologi Keluarga, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), hlm. 153-155 
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Kenyataannya, partisipasi kehadiran anggota jemaat  dalam PJJ di Gereja-gereja 

tersebut sangat rendah.  

Melihat pentingnya kegiatan PJJ di GBKP  bagi keluarga kristen  pada 

masa kini, sementara dalam kenyataan hal ini kurang diperhatikan. Maka perlu 

dilakukan kajian kembali terhadap pelaksanaan PJJ sebagai wadah  Pembinaan 

dan pendidikan iman bagi keluarga Kristen/warga jemaat GBKP. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana relevansi kegiatan PJJ dapat menjadi sarana pembinaan iman bagi 

keluarga-keluarga Kristen (warga gereja) di GBKP ?. 

2. Apa faktor-faktor penghambat kegiatan PJJ kurang diminati oleh keluarga-

keluarga Kristen di GBKP ditinjau dari minimnya tingkat partisipatif jemaat. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Melakukan kajian terhadap relevansi kegiatan PJJ sebagai sarana pembinaan 

iman pada keluarga kristen di GBKP  

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat sehingga kegiatan PJJ di GBKP 

kurang diminati. 

1.4. Signifikansi Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai guidelines atau 

petunjuk bagi  Gereja terutama sinode dan jemaat GBKP untuk melihat relevansi 

kegiatan PJJ dalam pembinaan iman keluarga kristen. Faktor-faktor penghambat 
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dalam kegiatan PJJ setelah diidentifikasi juga akan bermanfaat untuk 

mendapatkan solusi agar tingkat parstisipatif dapat ditingkatkan. Keluarga sehat 

dan baik adalah terbentuk karena terciptanya individu-individu yang baik, 

sehingga berkurangnya masalah sosial yang muncul.  

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian itu bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan  „menemukan‟ disini berarti mendapatkan sesuatu yang baru 

untuk mengisi kekosongan atau menciptakan/menemukan sesuatu yang 

sebelumnya belum ada.
5
 

a. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini memakai jenis kualitatif
6
  dimana penelitian ini bertolak dari 

paradigma alamiah karena mengasumsikan dan menghasilkan teori. Karena itu, 

penelitian kualitatif mengembangkan teori dan fakta, kejadian, amatan, 

pengalaman untuk mencari makna secara holistik sehingga variabel penelitian 

yang dipakai adalah pembahasan secara holistik, sistematik dan mengungkapkan 

makna di balik fakta empiris. Penelitian kualitatif mengembangkan perspektif 

yang akan digunakan untuk memahami dan menggambarkan realitas serta 

melakukan kesimpulan untuk merumuskan teori secara induktif sehingga 

penelitian ini sering disebut grounded research (penelitian dari dasar). Penelitian 

                                                 
5
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 

29 
6
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 5 
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PJJ yang dilakukan di GBKP dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. 

Objek penelitian kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang 

dipengaruhi manusia termasuk tindakan dan perkataan manusia secara alamiah. 

Karena itu objek yang diteliti harus dalam keadaan yang wajar dan data yang 

dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Ukuran data kualitatif adalah logika 

yang menerima atau menolak sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat yang 

dirumuskan secara cermat. Variabel-variabel dalam penelitian kualitatif hanya 

mencari makna secara holistik karena ia tidak membahasakan hubungan sebab 

akibat yang ditimbulkan oleh variable tersebut. Ukuran datanya dapat berupa 

pandangan, pendapat, konsep-konsep, keterangan, kesan-kesan, tanggapan-

tanggapan dan lain-lain tentang suatu keadaan yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia. 

Dalam penelitian PJJ, peneliti akan mencari data langsung ke lapangan 

yaitu ke jemaat GBKP Semarang dan GBKP Belawan Medan.  

b. Pendekatan Penelitian 

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode 

deskriptif bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fenomena atau hubungan fenomena yang diselidiki. 

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

pemberian tekanan pada aspek “memahami” atau pemahaman mendalam” bukan 

pada aspek mengukur, di mana titik tolaknya di arahkan pada  fenomena-
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fenomena sosial yang nampak dalam realitas masyarakat dan individu secara 

meenyeluruh dan sistematis.
7
 Dalam Penelitian PJJ ini, data akan dijelaskan 

bukan berupa angka. Usaha dilakukan untuk memaknai bagaimana keluarga 

sebagai warga jemaat merespons program PJJ yang dilakukan oleh sinode 

GBKP. Berikut ini akan dijelaskan sumber data dan teknik pengumpulan data  

yang digunakan dari berbagai sumber data, untuk mendapatkan data yang 

diharapkan: 

1. Sumber data yang dipilih adalah subyek utama yang berfungsi sebagai 

sumber data primer yakni  keluarga warga jemaat yang mewakili gereja 

GBKP ada kaum bapak (Mamre), kaum ibu (Moria) dan pemuda 

(Permata) 

2. Informan kunci (key informan) yang dipilih adalah: ketua sinode, ketua 

bidang persekutuan sinode, ketua bidang persekutuan jemaat, Ketua 

bidang PWG sinode, pendeta, majelis jemaat dan jemaat. 

3. Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. FGD ( Focus Group Discussion) 

 Pollock (1998), mendefinisikan FGD sebagai kelompok fokus dengan 

diskusi yang dirancang baik untuk memperoleh persepsi dalam bidang 

perhatian tertentu yang berkaitan dengan lingkungan yang permisif dan 

                                                 
7
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 

hlm 15 
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tidak menekan
8
. FGD akan dilakukan pada responden yang mewakili 

majelis, kaum bapak, ibu dan pemuda GBKP Runggun Semarang dan 

Belawan 

b. Wawancara 

Menurut Lincoln dan Guba
9
, tujuan tersebut dapat dirinci (a) 

merekonstruksi apa yang terjadi tentang orang, kejadian, aktivitas, 

organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya. 

(b) merekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa 

lalu, (c) proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa 

yang akan datang, (d) verifikasi, merupakan pengecekan dan 

pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya. Wawancara 

akan dilakukan bagi responden mewakili jemaat, majelis, pendeta 

jemaat dan ketua sinode. 

c.  Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi sebagai metode ilmiah dilakukan 

dengan pengamatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena 

atau kejadian yang diteliti.  Observasi akan dilakukan pada kegiatan PJJ 

jemaat Semarang dan Jemaat Belawan. 

 

                                                 
8
F. Pollock,  Qualitative Evaluation and Research Methods (3rd ed.), (London : Sage 

Publications, 1988) 
9
Y.S. Lincoln and G. Guba  Egon,  Naturalistic Inquiry, (Beverly Hills : Sage Publication, 

1985) hlm.35 
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d. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini juga menggunakandokumen sebagai sumber data 

karena beberapa alasan mengacu pada pandangan Lincoln dan Guba
10

, 

dimana dokumen digunakan untuk : (a) sebagai sumber yang stabil dan 

kaya informasi, (b) berguna sebagai bukti untuk pengujian (c) sifatnya 

alamiah sesuai dengan konteks dan lahir serta berada dalam konteks, (d) 

relatif murah dan tidak sukar diperoleh, (e) tidak bersifat reaktif, (f) 

hasil kajian akan membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Dokumentasi akan diambil dari Tata Gereja, Buku panduan PJJ dan 

hasil musyawarah tahunan jemaat dan majelis. 

1.6. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian yang akan diteliti mencakup daerah Jawa GBKP 

Runggun Semarang dan wilayah Sumatera mencakup GBKP Runggun 

Belawan Medan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan di beberapa wilayah 

Sumatera yang meneliti daerah kota, semikota dan desa. Untuk menambah 

data-datanya maka diteliti lagi dua kota yaitu Belawan dan Semarang. 

1.7. Waktu penelitian  

Penelitian ini sudah dilakukan pada  November 2012 – Januari 2013 

                                                 
10

Ibid. Hlm. 43  
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