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BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan gambaran umum lokasi 

penelitian yang dilakukan di GBKP Semarang dan Belawan Medan. 

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian 1. Relevansi PJJ dalam 

pembinaan PAK Keluarga (a) PJJ sebagai PA antar Generasi di GBKP.  

(b)PJJ sebagai tempat keluarga berbagi. (c) Pendidikan Agama Kristen dalam 

PJJ memiliki peran strategis. (d) PJJ sebagai komunitas belajar mengajar. 

2.Faktor-faktor penghambat sehingga kegiatan PJJ di GBKP kurang diminati. 

Data-data tersebut akan langsung dianalisa. 

 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Karya Allah di tengah-tengah masyarakat Karo diawali pada 18 April 

1890 oleh Nederlands Zendelings Genootschap (NZG) di Buluh Awar yang 

dinyatakan sebagai hari jadi Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Gereja Batak 

Karo Protestan atau disingkat (GBKP) adalah wujud gereja yang esa, kudus dan 

am yang disahkan menjadi sinode pada tanggal 23 Juli 1941 dalam sidang sinode I 

di Sibolangit Sumatera Utara. GBKP berkedudukan dan berkantor pusat di 

Kabanjahe, Tanah Karo Sumatera Utara. Dasar GBKP adalah Yesus Kristus Juru 

Selamat dunia sumber kebenaran hidup dan kepala Gereja
86

.   

                                                 
86

 Berdasarkan I Korintus 3:11, Kolose 1:18a, Efesus 4:6 
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 GBKP adalah tubuh Kristus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu 

oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan talenta setiap anggota dalam 

ketaatannya kepada Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. GBKP juga merupakan 

persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah 

melalui kesaksian, persekutuan dan pelayanannya
87

 (tiga tugas gereja).  

Perkembangan GBKP sampai sekarang ini terdiri dari 23 Klasis dan 700an 

Runggun (jemaat) yang tersebar diseluruh Indonesia
88

. Seluruh GBKP telah 

mengadakan PJJ setiap sekali bulan sampai setiap minggu.  

 Pada awalnya PJJ sangat diminati karena belum adanya ibadah-ibadah lain 

di GBKP. Pada sekitar tahun 1947-1948 jemaat yang mengungsi ke hutan karena 

saat itu masa penjajahan, sehingga banyak orang karo mengungsi dan berinisiatif 

membuat ibadah untuk saling manguatkan dan menopang. Masyarakat Karo  saat 

itu sedang mengalami kesulitan dan mereka membutuhkan waktu dan kesempatan 

berkumpul untuk bernyanyi dan beribadah. Seiring berjalannya waktu, ibadah 

tersebut dilembagakan dan diberi nama PJJ (Perpulungen Jabu-Jabu)
89

.  

 PJJ adalah singkatan dari Perpulungen Jabu-Jabu yang artinya suatu 

perkumpulan keluarga-keluarga yang hadir untuk bernyanyi, berdiskusi tentang 

banyak hal, bukan saja firman Tuhan tapi semua segi kehidupan dibicarakan 

dalam PJJ. Pada awalnya semua anggota keluarga hadir baik ibu, bapak dan anak-

anak.  Seiring berjalannya waktu, jemaat juga semakin  berkembang muncul lagi 

ibadah seperti Penelaahan Alkitab kategorial seperti PA Moria (  Kaum Ibu), 

Mamre (Kaum Bapak), Permata (Pemuda) dan KA-KR (Kebaktian Anak dan 

                                                 
87

 Tata Gereja GBKP 2005-2015 pasal 1,2,3 dan 4 
88

 Sesuai dengan dokumentasi dan wawancara dengan pegawai sinode GBKP 
89

 Hasil wawancara dengan ketua sinode GBKP Pdt. MPS pada tanggal 20 Mei 2013 
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Remaja)
90

. Dengan adanya PA kategorial ini maka tingkat kehadiran PJJ menjadi 

berkurang.
91

 

 Penulis meneliti tentang Pendidikan Antar  Generasi dalam GBKP disebut 

Perpulungen Jabu-Jabu atau perkumpulan keluarga-keluarga yang menjadi bagian 

dari pelaksanaan tiga tugas gereja tersebut. Penulis meneliti 2 jemaat dalam 2 

klasis yang berbeda. Peneliti mengambil dua wilayah ini sebagai lokasi pelelitian 

yang mewakili jemaat kota dan daerah. Satu di Jawa yaitu GBKP 

Runggun/Majelis GBKP Semarang dan satunya di Sumatera yaitu GBKP Belawan 

Medan. Alasan memilih dua kota ini sebagai daerah yang mewakili peta wilayah 

pelayanan GBKP. 

a. Lambang (Logo GBKP)
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 Logo Gereja GBKP 

 

Ket. Gambar 3.1 : 

                                                 
90

 Hasil wawncara dengan Pdt. EB 
91

 Hasil wawncara dengan Pdt. MPS, Pdt. PJM dan hasil dari musyawarah ngawan. 
92

Tata Gereja GBKP 2005-2015, Hal. 128   
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1. Rumah adat Karo melambangkan masyarakat suku Batak  Karo yang hidup 

dengan budaya dan adatnya. 

2. Bulatan pertama berwara biru dan lingkaran luar berwarna biru melambangkan 

dunia yang di ciptakan Allah dengan segala isinya termasuk di dalamnya suku 

Karo. 

3. Salib berwarna putih, melambangkan Kristus serta kekudusanya yang berkenan 

mentransformasikan budaya serta adat suku batak Karo 

4. Lingkaran berwarna kuning emas dimana tertulis GEREJA BATAK KARO 

PROTESTAN GBKP” sebagai Gereja Tuhan, kehidupan, persekutuan dan 

kesaksiannya menyatakan kehadiran kemuliaan Tuhan yang dilambangkan 

dengan kuning emas. 

5. Alkitab adalah merupakan dasar dari persekutuan, pelayanan dan kesaksian 

Gereja Tuhan di dunia ini. 

 

a. Bagan Badan Pekerja GBKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

b. Peta Pelayanan GBKP di Indonesia 

Wilayah pelayanan Gereja GBKP hadir dan melayani jemaat di setiap Ibukota 

Propinsi,  kecuali beberapa wilayah Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara 

cakupan ini terlihat seperti Gambar 3.2. 

 

Sinode 

 
Moderamen 

 
Klasis / Distrik 

 
Jemaat/Runggun 

 
Bakal Jemaat / Perpulungen 

 
PJJ/ Sektor 

 

 Warga Jemaat 

Warga Jemaat 

 

Warga Jemaat 
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Gambar 3.2 Peta pelayanan GBKP 

 

c. GBKP Runggun Belawan Medan Klasis Medan Kampung Lalang 
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Gambar 3.3 GBKP Runggun Belawan Medan 

d. Peta wilayah pelayanan Medan 

 

Gambar 3.4 Peta wilayah pelayanan Medan 

 

e. Sejarah GBKP Runggun Belawan Medan  

 Pada sidang Klasis Medan tanggal 12 September 1960 dilaporkan bahwa 

jemaat GBKP Belawan telah berdiri. Ibadah awalnya menumpang di gereja Bala 

Keselamatan di Belawan. Disamping ibadah Minggu, jemaat juga mengadakan 

Perpulungen Jabu-Jabu (PJJ) dalam seminggu satu kali pertemuan di rumah warga 

jemaat yang dilakukan secara bergantian. Ada juga dilakukan pendidikan Agama 

tahun 1961 bertempat dirumah Serma AL. Rakut Sembiring. Jemaat bertambah 

sehingga diadakan baptisan untuk 15 keluarga di gedung gereja Bala 

Keselamatan. Pada tahun 1970 dibeli tanah dan dibangun gereja GBKP.  

Pekerjaan  jemaat ada yang pedagang, pegawai dan wiraswasta. Runggun 
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Belawan saat ini ada Delapan sektor sebanyak 565 orang (205 KK) jumlah jemaat 

dewasa dan anak-anak
93

. Dengan rincian masing-masing sektor seperti Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Data Jemaat GBKP Majelis/Runggun Belawan 2012
94

 

Sektor Kepala Keluarga Jlh. Org/jmt Rata-rata Jlh. 

Org/Jmt yang 

hadir pada tiap 

PJJ 

Persentase 

1 28 100 20 20 

2 23 80 18 22,5 

3 30 98 22 22,44 

4 25 103 21 20,38 

5 19 94 17 18,08 

6 22 85 19 22,35 

7 24 108 22 20,37 

8 34 131 23 17,55 

Rata-rata jemaat yang hadir 20 18,86 

 

Komentar Peneliti : dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran 

jemaat dalam PJJ sangat rendah. Tidak mencapai 50% dari 

jumlah jemaat yang ada di Gereja tersebut. 

 

 

3.2.4 GBKP Runggun Semarang Klasis Jakarta Bandung 

 

Gambar 3.5 Peta wilayah Pelayanan Runggun/Majelis GBKP Semarang 

                                                 
93

 Sesuai dengan dokumentasi dari majelis dan pendeta jemaat GBKP Runggun Belawan 
94

 Hasil wawancara via handphone dengan Pt. MS 
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Gambar 3.6  Gereja GBKP Runggun/Majelis Semarang 

 

Komentar Peneliti : GBKP Rg.Semarang mengadakan PJJ dua kali dalam 

sebulan
95

. Dalam pelaksanaan PJJ karena jarak dan jemaat 

yang tidak banyak sehingga hanya ada satu sektor. 

   

Pada awal pertemuan orang-orang suku Karo di Semarang adalah untuk berbagi 

cerita dan pengalaman sebagai orang yang sama-sama merantau. Mereka 

mempunyai kebiasaan duduk, minum kopi, cerita sampai memakan beberapa 

waktu tiap ketemu. Dan ada tumbuh idea tau gagasan buat ibadah atau 

persekutuan sehingga diadakan ibadah pertama di HKBP Semarang. Seiring 

berjalannya waktu dibentuk panitia untuk pembentukan gereja Semarang yang 

terdiri dari 5 orang panitia. Pada tanggal 23 Juni 1983  gereja GBKP akhirnya bisa 

terbentuk dan saat ini berada di jalan Semeru Dalam 1 Semarang. Jumlah jemaat 

ada 24 kk (95 jiwa/orang) ditambah jumlah permata (pemuda yang sudah di sidi) 

                                                 
95

 Hasil wawancara dengan informan ketua majelis GBKP Semarang  Bp. D. G. dan 

Sekretaris Bp. G. S 
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ada 65 orang jadi jumlah jemaat ada 160 orang dan dijadikan 1 sektor saja. 

Berikut ini akan ditampilkan tabel Laporan Perpulungen Jabu-Jabu (PJJ) Runggun 

Semarang Tahun 2012 seperti pada Tabel 3.2
96

. 

 

 

  

                                                 
96

 Hasil wawancara dengan Pt. Bp. G.S dan hasil dari musyawarah Jemaat GBKP 

Semarang  tahun 2012 
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Tabel 3.2 Data Jemaat GBKP Majelis/Runggun Semarang 2012 

No. Tanggal Tuan Rumah Jlh yang hadir Persentase 

1. 11 Feb 2012 Pt. Bp. D.G 35 orang 20,58 

2. 25 Feb 2012 Bp. K.K 36 orang 21,17 

3 10 Maret 2012 Pt, Bp A.K 47 Orang 27,64 

4. 28 april 2012 Bp. J.P 37 orang 21,76 

5. 12 Mei 2012 F.P 49 orang 28,82 

6. 26 Mei 2012  Nd. HS 31 orang 18,23 

7. 23 Juni 2012 Bp. MT 29 orang 17,05 

8. 07 Juli 2012 Dk. Bp. GG 24 orang 14,11 

9. 21 Juli 2012 Bp. AP 28 orang 16,47 

10. 11 Agustus 2012 Bp. AT 41 orang 24,11 

11. 23 Agustus 2012 Bp. LS 23 orang 13,52 

12. 08 Sept 2012 Nd. JS 42 orang 24,70 

13. 22 Sept 2012 Bp. MS 42 orang 24,70 

14. 13 Okt 2012 Pemuda 62 orang 36,47 

15. 03 Nop 2012 Bp. MT 29 orang 17,05 

16. 17 Nop 2012 Bp. AG 30 orang 17,64 

Rata-rata Jemaat yang hadir 36 Orang 21,17 

 

Komentar Peneliti : Sama halnya dengan tabel di atas maka tingkat kehadiran 

jemaat dalam mengikuti PJJ sangat rendah. 
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3.2. Relevansi kegiatan PJJ sebagai sarana pembinaan iman pada keluarga 

Kristen di GBKP  

a. Perpulungen Jabu-Jabu (PJJ) sebagai PA antar Generasi di GBKP) 

Data 

Salah satu cara GBKP melakukan pembinaan waranya adalah dengan 

mengadakan PJJ (Perpulungen Jabu-Jabu sebagai Penelahaan Alkitab Antar 

Generasi). Menurut hasil wawancara dengan majelis jemaat Semarang
97

 

dilakukan satu kali dalam seminggu hal ini dikarenakan jarak antara satu rumah 

dengan rumah lainnya dalam jemaat jauh ditambah lagi kesibukan dengan 

pekerjaan dan waktu dengan keluarga perlu mereka alokasikan. Selain itu 

kemacetan kota besar juga mempengaruhi tingkat kehadiran PJJ. 

Sementara pelaksanaan PJJ di kota Belawan dilakukan seminggu 

sekali.
98

 Menurut hasil wawancara dengan Pt. MYS
99

 meyatakan bahwa PJJ 

merupakan tempat membahas Firman Tuhan atau PA dalam keluarga. Selain itu, 

dalam FGD juga ditemukan PJJ adalah tempat membahas fiman Tuhan.
100

 Dari 

hasil wawancara dengan informan kunci juga ditemukan bahwa Pdt. SB
101

 

menyatakan PJJ merupakan tempat keluarga mengembangkan spiritualitas. PJJ 

juga banyak membahas tentang keluarga, bagaimana menjaga keutuhan keluarga, 

bagaimana membangun keluarga Kristen dan banya lagi tema lain yang diangkat 

untuk antar generasi. 

                                                 
97

 Wawancara dengan Pt.  BG . dan Pt. KS di Rg. Belawan Medan pada bulan November 

2012 
98

 Hasil wawancara dengan Pt. MYS dan FGD di Rg. Belawan Medan 
99

 Ibid 
100

 Hasil FGD dan jawaban dari RS Runggun Belawan Medan 
101

 Wawancara dengan informan Kunci Pdt. SB ketua Klasis Jakarta Bandung 



63 

 

Peserta PJJ pada awalnya  dihadiri oleh anak-anak, remaja, pemuda dan 

dewasa (orangtua dan lansia). Dalam kenyataan penelitian yang penulis lakukan, 

peserta PJJ saat ini mayoritas dihadiri orangtua saja. Hal ini terutama ditemukan 

di kota Medan Rg. Belawan. Dari hasil FGD mengenai  PJJ, DS dan MST
102

 

tidak menarik minat pemuda dan anak-anak. Banyak alasan yang dikemukakan 

jemaat misalnya: sekarang ini sudah ada PA empat kategorial antara lain ada PA 

Kaum ibu (dinamakan PA Moria), kaum bapa (mamre), pemuda (Permata), KA-

KR (anak dan remaja). PJJ biasa dibawakan oleh jemaat sebagai moderator, 

Pt./Dk./Pdt. sebagai nara sumber. Bahasa juga digunakan dalam bahasa Karo 

yang mereka tidak mengerti karena sehari-hari menggunakan Bahasa Indonesia. 

Dalam PJJ juga selalu di dominasi para orangtua.  

Dari apa yang telah ditemukan dan kemukakan diatas, PJJ baik di Rg. 

Belawan Medan dan Rg. Semarang menyatakan bahwa PJJ merupakan tempat 

atau wadah pertemuan antar generasi yang bisa berfungsi menumbuhkan iman 

dan spiritualitas serta pengetahuan jemaat dalam hal ini keluarga. 

    

 

 

 

 

                                                 
102

 Hasil wawancara dengan MS dan MST pemuda Runggun Belawan Medan 
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Gambar 3.7. Situasi PJJ di Runggun Belawan Medan 

 

Komentar peneliti : peserta yang hadir dalam PJJ mayoritas adalah kaum ibu 

dan bapak. Hal ini membuat pemuda dan anak merasa 

tidak ada ruang bagi mereka. Dan bahan yang digunakan 

juga tidak menarik bagi kaum muda. Pdt. sebagai nara 

sumber. PJJ biasanya duduk di tikar seperti terlihat pada 

Gambar 3.7 

 

 

 

Analisa 

 Dari hasil pengamatan (observasi), wawancara dan FGD maka PJJ 

merupakan tempat dimana keluarga (bapak, Ibu dan anak-anak) berkumpul untuk 

menggali isi Alkitab dan memahami serta berbagi pengetahuan dan juga 

pengalaman-pengalaman hidup masing-masing anggota jemaat. PJJ pada 

kenyataannya kurang mendapat perhatian terkhusus bagi kaum muda karena yang 

datang kebanyakan adalah orang tua. Hal ini di teliti di Medan Pemuda 
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mempunyai berbagai alasan ketidakhadirannya adalah karena sudah ada PA 

permata sendiri, ada alasan pekerjaan, kurang tertarik dan metode yang 

monoton
103

. Padahal gereja telah mengupayakan berbagai metode  yang 

digunakan Yesus seperti yang telah dituliskan Boehkle
104

 mengungkapkan ada 

beberapa metode dan ini telah dipakai GBKP selama ini misalnya metode 

ceramah, menghafalkan, dialog, studi kasus dan perjumpaan. Dari hasil kajian 

peneliti, maka metode yang ditawarkan, kurang relevan sehingga perlu 

memperhatikan dan memakai metode lain yang lebih relevan. 

  Apabila dikaitkan dengan pendapat Adolf Heuken yaitu pengertian tentang 

gereja
105

 dengan menyatakan keluarga merupakan umat Allah yang semestinya 

menyadari ada unsur kekeluargaan, kedekatan dan keakraban yang tercantum 

dalam rumusan tersebut. Demikian juga Miller 
106

  bahwa PAK di dalam Gereja 

merupakan suatu pelayanan yang dilakukan di atas tradisi Kristen. Dia juga 

menyatakan bahwa Gereja merupakan persekutuan yang bekerjasama dengan 

kelompok lain. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan sesama orang Kristen atau 

dengan kelompok lainnya. Demikian halnya dengan PJJ  merupakan tempat 

berkumpul dimana Allah memanggil semua orang untuk diselamatkan. Untuk itu 

Yesus Kristus diutus kedalam dunia sebagai jalan keselamatan dan hidup bagi 

manusia. Orang-orang yang menyambut panggilan ini dikuduskan dan 

                                                 
103

 Hasil wawancara dengan Pt. MS di Rg. Belawan. 
104

Robert Boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik Agama Kristen, (Jakarta: 

BPK-Gunung Mulia, 1996). 
105

 Adolf Heuken, SJ,  Ensiklopedi Gereja Jilid  IV,  Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 

2004) 
106

Robert Boehlke, 1996. Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik Agama Kristen, 

Jakarta: BPK-Gunung Mulia. 
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dipersekutukan oleh Roh Kudus dalam suatu persekutuan dengan Dia. 

Persekutuan ini meliputi umat manusia di segala tempat dan jaman yang 

kemudian disebut gereja Yang Kudus dan Am.  PJJ dapatmenjadi bagian dari 

gereja yang dipanggil dan dipergunakan Allah sebagai alat dan teman sekerja 

dalam penyampaian kasih Allah melalui hidup yang bersekutu, bersaksi dan 

melayani. PJJ adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada 

penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersama itu dibentuk 

oleh orang-orang yang atas pertolongan Roh Kudus menerima dengan percaya 

terhadap penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. 

  Menurut hasil FGD dan wawancara dengan jemaat dan majelis maka di 

dalam PJJ kegiatan diakonia sangat terlihat dimana jika ada acara duka dan suka 

maka pengurus PJJ dan majelis akan segera melakukan kunjungan dan berperan 

aktif dalam persiapan serta terlaksananya acara dengan baik. Sementara unsur 

koinonia juga terlihat dalam ibadah yang dilakukan dalam kegiatan PJJ itu sendiri, 

serta dalam ibadah lainnya juga. Namun ada yang masih kurang, yaitu unsur 

marturia ( kesaksian) yang minim khususnya dalam PJJ, jika jemaat diminta 

memberi kesaksian mereka sungkan dan malas untuk berbicara.
107

 Akibatnya 

hanya orang-orang tertentu yang cakap berbicara dan sudah biasa saja yang terus 

menerus memberi kesaksian dalam PJJ. 

 

 

 

                                                 
107

 Hasil FGD yang dilakukan di Medan 
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b. Perpulungen Jabu-Jabu sebagai Tempat Keluarga Berbagi 

Data 

  Menurut hasil wawancara dengan  informan Kunci Pdt. MPS dan Pdt. 

SB
108

 PJJ merupakan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga, diharapkan dapat  

bertemu dan mencurahkan masalah serta pengalaman hidup masing-masing. PJJ 

sebagai tempat berbagi dalam setiap anggota keluarga.  Dalam PJJ mereka 

menegtahui perkembangan dan juga apa yang terjadi dalam hidup jemaat satu 

dengan yang lain. Karena dalam satu minggu semua  keluarga sibuk dengan 

urusan masing-masing. Pada saat PJJ mereka bertemu, berkumpul  dan berbagi 

berbagi cerita serta  informasi. 
109

 PJJ juga menjadi wadah agar iman setiap 

anggota keluarga bertumbuh. Keluarga juga diharapkan dapat saling memahami 

satu dengan yang lain. Keluarga disini adalah keluarga batih yang terdiri dari 

bapak, ibu, anak. PJJ diharapkan dapat menghadirkan seluruh anggota 

keluarganya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam keluarga ini 

diharapkan dapat tumbuh berkembang dan terdapat nilai-nilai moral dan spiritual 

yang baik. Sehingga keluarga dapat hidup dan mencerminkan sikap Kristiani 

dalam konteks sosial. 

    

Analisa   

  Keluarga menurut Maurice Emiyan dalam arti sempit (keluarga inti/batih) 

mencakup suami isteri dan anak-anak mereka, dalam arti luas seluruh sanak 

saudara (famili). Pada konteks PJJ tidak demikian hanya sebagian anggota 

                                                 
108

 Hasil wawancara dengan ketua sinode GBKP pdt. MPS dan ketua Klasis Pdt. SB 
109

 Hasil wawncara dengan Pt. MG Rg. Belawan 
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keluarga yang hadir. Gereja dalam hal ini perlu melibatkan semua anggota 

keluarga dalam kegiatan PJJ. Selain keluarga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat, keluarga juga merupakan pusat pembentukan karakter setiap 

anggotanya dan  tempat pendidikan nilai. Gereja sebagai yang menjalankan misi 

Allah peka terhadap kebutuhan jemaatnya dan menjalankan fungsi gereja sebagai 

Gereja adalah (a) persekutuan beribadah. Orang belajar beribadah dengan 

mengambil bagian dalam kebaktian. (b) Gereja adalah persekutuan yang menebus. 

Artinya kebutuhan dasar anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat 

dipersatukan serta disembuhkan kembali. (c) Gereja sebagai persekutuan belajar 

mengajar. Gereja menyediakan kesempatan belajar bagi orang dari segala kategori 

usia. Dalam Gereja, orang mencari jawaban terhadap pertanyaan yang 

ditimbulkan oleh pengalaman hidup. (d) Gereja adalah persekutuan yang peduli 

akan kebutuhan orang lain terutama yang sakit, miskin. lemah dan kesepian. 

Gereja berusaha melayani siapapun, khususnya yang paling hina dan lemah. (e) 

Gereja adalah persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang 

belum menerima kabar baik. (f) Gereja adalah persekutuan yang bekerjasama 

dengan kelompok lain.  

Dengan demikian Gereja perlu melihat dan mengkaji ulang tentang PJJ 

dan pelaksanaanya agar lebih baik. Gereja dalam hal ini Penatua, Diaken, 

Pendeta dan jemaat dapat bersatu untuk meningkatkan pelaksanaan tiga tugas 

Gereja secara menyeluruh. Sehingga setiap individu dalam Gereja termasuk di 

dalam kegiatan PJJ, jemaat yang ikut PJJ menjadi terbangun tidak hanya secara 
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rohani tapi juga secara moral, sosial. Dengan melihat tujuan pendidikan warga 

jemaat menurut efesus 4:11-16 dapat dijabarkan sebagai berikut
110

 : 

a. Adanya proses menuju pertumbuhan dan kedewasaan penuh di dalam 

Kristus. Artinya ada perubahan atau transformasi karena kuasa Allah 

melalui pengajaran firman-Nya. Keluarga-keluarga yang ikut PJJ ikut 

dalam proses pertumbuhan iman yang dewasa dengan cara saling 

berbagi informasi dan pengalaman iman dan kehidupan mereka. 

b. Kedewasaan juga harus diungkapkan dalam relasinya dengan warga 

jemaat. Adanya relasi yang baik antar anggota keluarga dan warga 

jemaat. Tujuannya adalah agar tercapai kesatuan Kristus sebagai 

kepala dan warga jemaat sebagai anggotanya. 

c. Kedewasaan di dalam Kristus mencakup ranah kognitif, yaitu 

pengenalan dan pengertian; ranah afektif yaitu pemahaman dan 

keberanian untuk mempertaruhkan diri kepada Allah dan kasih-Nya; 

dan ranah psikomotorik yaitu melayani jemaat agar jemaat dapat 

bertumbuh dalam kebersamaan. 

 Gereja sebagai institusi sosial memiliki tugas transmisi (pewarisan) serta 

usaha untuk menolong warga jemaat agar dapat semakin menghayati 

identitasnya, yakni memiliki iman Kristiani. Tanpa tugas pendidikaan tersebut, 

tidak mungkin gereja sebagai suatu kelompok sosial dapat tetap eksis dengan 

identitas yang unik, apalagi dapat mengalami pertumbuhan yang memadai. PJJ 
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dapat melaksanakan tujuan di atas jika semua pihak dalam gereja saling 

mendukung dan bekerjasama untuk mencapai kesatuan di dalam Kristus. 

   Gereja bukan hanya dilihat sebagai gedung tapi gereja lebih lagi bermakna 

sebagai jemaat yang menghadirkan misi Allah di dunia ini. Gereja yang terdiri 

dari jemaat-jemaat diharapkan dapat mandiri dan dewasa dalam menjalani 

kehidupannya. Hal dijelaskan lebih mendalam apa itu jemaat yang perlu dibina 

secara holistik oleh gereja. Dalam kerangka uraian ini, akan dipilih segi-segi 

sebagai berikut : Jemaat sebagai Tubuh Kristus, Jemaat sebagai kesatuan Roh, 

Jemaat yang berkumpul, Jemaat yang megaku dan bersaksi dan  jemaat yang 

melayani 

c. Pendidikan Agama Kristen dalam PJJ memiliki peran strategis.  

Data 

  Dari hasil pengumpulan data melalui teknik wawancara kepada  para 

informan kunci baik di aras jemaat, resort dan sinode; bahwa PJM mengtakan PJJ 

merupakan bagian dari PAK. DG menyakan bahwa PAK dalam PJJ merupakan 

dasar kehidupan iman seseorang untuk menjadi pengikut Kristus. Selanjutnya  

tehnik tersebut divalidasi dengan tehnik Focus Group Discussion (FGD) terhadap  

warga jemaat yang biasa mengikuti PJJ ataupun tidak,  dan tehnik observasi 

(pengamatan lapangan) maka diperoleh data bahwa Perpulungen Jabu-jabu (PJJ) 

memang mempunyai peran yang strategis untuk pembinaan yang dapat 
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menjangkau seluruh warga jemaat.
111

 Pt.  MG dan ketua sinode Pdt. MPB 

menjelaskan bahwa idealnya dalam PJJ semua anggota keluarga, atau semua 

generasi (remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia) dapat  hadir dan sharing dengan 

keluarga-keluarga GBKP yang lain.  Menurut fungsionaris sinode GBKP, sinode 

GBKP menganggap dan mendesain PJJ sebagai  pendidikan yang dianggap 

strategis, yang bisa menjembatani masalah antar generasi sekaligus berperan 

untuk sosialisasi nilai-nilai kekristenan dalam jemaat. Sinode GBKP juga 

mengharapkan  PJJ sebagai sarana warga  jemaat agar dapat belajar berperan 

sebagai “garam dan terang” di tengah-tengah lingkungan  masyarakat plural yang 

mengalami perkembangan  di semua aspek
112

.  

GBKP pada saat ini sangat sadar akan pentingnya pelaksanaan pendidikan 

warga jemaat, yang harus dilakukan secara terprogram dan  terencana.  Gereja 

memberikan perhatian secara khusus dan membentuk team untuk penulisan buku 

panduan bagi jemaat. Kurikulum dan buku panduan dirancang oleh sinode GBKP 

yang dibuat oleh tim PPWG, ada panduan khusus untuk anak-anak dan remaja 

(buku Pedoman KA/KR),  pemuda-pemudi (Permata), untuk persekutuan 

perempuan (Moria), panduan untuk laki-laki/bapak-bapak(Mamre)  dan panduan 

untuk keluarga (Perpulungen Jabu-Jabu  yang sekaligus menjadi subjek dari 

penelitian ini.  PJJ pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemahaman Alkitab 

(PA keluarga).
113
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 Wawancara dengan Pt. MG, Pt. SB, Pt. JG, Pt. SB 
112

 Wawancara dengan ketua sinode Pdt.M.P.B dan ketua PWG Pdt. P.J. M 
113

 Wawancara dengan ketua PWG Pdt. PJ. Manik 
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Perpulungan Jabu-jabu (PJJ)  setiap tahun dimulai pada awal tahun 

biasanya diawali ibadah Pekan Penatalayanan selama seminggu dan setelah itu di 

awal bulan Februari dilakukan PJJ seminggu sekali di wilayah Medan sekitarnya, 

tetapi di daerah Rg. Semarang dilakukan dua kali dalam satu bulan karena 

kesibukan dan juga jarak yang jauh serta jumlah jemaat yang tidak banyak 

sehingga untuk efektifitas bersama dilakukan di kelompok atau wilayah yang 

telah ditentukan oleh majelis jemaat atau bisa juga bertempat di rumah yang 

dimintakan secara khusus karena ada yang ulang tahun dan sebagainya.  

Biasanya sekitar 30 (tigapuluh) keluarga dalam satu sektor. Pelaksanaan proses 

PJJ biasanya dimulai pada jam 19-00 sesudah warga jemaat pulang kerja dan 

sedikit istirahat di rumah. Berakhir pada umumnya jam 22.00, meskipun 

adakalanya bisa sampai tengah malam, tergantung pada topik dan pembahasan 

dalam kelompok. 

PJJ yang dilakukan secara mingguan biasanya dipimpin atau dilayani oleh 

Majelis, atau Pendeta dan warga jemaat, yang sudah siapkan. Persiapan untuk 

melayani PJJ disebut “sermon”, meskipun demikian sering kali warga jemaat 

yang disiapkan lebih terampil dan menguasai bahan dibandingkan dengan majelis 

yang mempersiapkan (SDM jemaat lebih baik dari majelis yang memimpin), 

karena kriteria untuk menjadi majelis GBKP memang semata-mata bukan hanya 

berdasar pada pendidikan formal dan ketrampilan, namun terutama karena 

kesediaan dan hidup merasa terpanggil untuk melayani jemaat. Para majelis 
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inilah yang bertanggung-jawab untuk berbagai persiapan, termasuk  pelayanan 

PJJ
114

. 

Para partisipan yang hadir dalam PJJ pada umumnya kaum ibu yang juga 

punya persekutuan sendiri dalam jemaat (kelompok Moria) dan para bapak yang 

juga mempunyai persekutuan para laki-laki (kelompok Mamre). Memang 

seringkali juga hadir para pemuda dan remaja yang di gereja juga punya 

persekutuan sendiri (Permata). PJJ dilaksanakan dalam bahasa Karo, sehingga 

kaum muda yang kurang memahami dan kurang terbiasa dengan bahasa Karo , 

akibatnya mereka tidak bisa berperan dan berpartisipasi secara maksimal
115

. 

Sebaliknya bagi generasi tua, pemakaian bahasa Karo adalah identitas penting 

dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), kebanyakan mereka berpandangan 

kaum muda harus diajari dan dilatih memakai bahasa Karo. Sebaliknya  kaum 

muda merasa tidak diberi tempat memadai untuk berpartisipasi, karena mereka 

dijadikan “objek” dalam diskusi PJJ
116

.  Hasil FGD
117

 dengan Pemuda dan 

remaja, mereka merasa “tidak diajak berdialog” secara setara, namun lebih 

dianggap sebagai “masalah untuk dibicarakan”,  mereka tetap dianggap sebagai 

orang muda yang kurang berpengalaman, sehingga tidak ada proses pengkaderan.  

PJJ, selalu dipimpin oleh para senior, hampir tidak pernah dipimpin oleh orang 

muda, dalam diskusi bersama orang –orang senior mereka merasa sering 

“dimarahi” kareka tingkah laku maupun  tidak sungguh-sungguh mempelajari  

budaya dan bahasa Karo. Sementara bagi kaum muda yang lain berpandangan, 
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 Wawancara dengan Pt. D.G di Belawan Medan 
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 Wawancara dengan permata GBKP Semarang T.G 
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 Wawancara dengan permata GBKP Belawan  AB dan MST 
117

 FGD dengan pemuda Rg. Belawan 
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PJJ adalah wadah yang bagus untuk mengembangkan keluarga, namun isinya 

tidak bagus, sangat “paternalistik”,  bahkan membosankan dan tidak relevan bagi 

orang muda GBKP. 

 

Analisa 

 GBKP dalam konteks makro sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, 

menyadarkan GBKP bahwa keberadaan gereja berada di tengah-tengah 

masyarakat yang plural dan sedang mengalami banyak perubahan di segala 

bidang. Misalnya, dalam konteks perubahan peran perempuan, peran warga 

jemaat di tengah-tengah lingkungan, perubahan menuju globalisasi. Rupanya, 

proses pemahaman alkitab dalam PJJ menekankan proses sosialisasi iman, dan 

bersifat pastoral. Namun PJJ kurang menyiapkan warganya dengan pendidikan 

untuk pembebasan, baik di komunitas kristiani sendiri maupun di lingkungan, 

misalnya kurang memilih tema-tema relevan, misalnya studi kasus mengenai 

banyak hal berkaitan dengan pengembangan kemanusiaan dalam kepribadian, 

keluarga dan masyarakat, kurang  menonjolkan kepentingan belajar bersama 

secara sadar, tanpa harus merasa asing dengan komunitasnya.  

  Dalam konteks mikro di mana keluarga dengan anggotanya (bapak, ibu, 

anak dan anggota yang lain) juga dalam PJJ, ternyata lebih menekankan kepada 

pendidikan yang bersifat indoktrinatif kepada generasi muda. Sebetulnya bukan 

hanya untuk generasi muda saja namun juga para orang tua mengalami proses 

indoktrinatif baik dari gereja maupun dari Negara dan masyarakat sekitarnya. PJJ 

sebetulnya membutuhkan bukan hanya menekankan proses sosialisasi namun juga 
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proses pendidikan transformatif, dalam hal ini peran “dialog-setara” untuk semua 

peserta PJJ perlu dikembangkan, dengan topik-topik yang relevan (sesuai dengan 

konteks yang ada).  

 Keluarga Kristen sudah sepantasnya mempertahankan identitas Kristen 

yang bersumber dari tradisi alkitab seperti persekutuan, doa, kebaktian 

pemahaman alkitab, agar warga jemaat tetap dapat mengembangkan iman dan 

bertanggung jawab dalam iman dan kepercayaannya. Persoalan pokok yang perlu 

ditekankan yakni bagaimana GBKP dapat membantu para keluarga melalui 

Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam konteks gereja dan masyarakat. 

Misalnya: perlunya keterbukaan terhadap masalah-masalah individu (anak, 

remaja, pemuda, dewasa, lansia), keterbukaan terhadap sikap anggota jemaat 

yang berbeda, menerima penghayatan jemaat lain apa adanya, menerima gejala-

gejala kongkret yang berkembang di masyarakat sekitarnya (misalnya 

modernisasi dan dampak globalisasi) yang dibahas  secara terbuka dalam 

pengajaran PJJ. Tentu penyampaian pemecahan pokok-pokok relevan untuk 

keluarga tersebut perlu disampaikan dengan cara atau metode yang tepat dan 

menyenangkan. 

Dalam konteks biblis, pendidikan keluarga  sangat penting, sebagai tempat 

pembentukan, maupun pusat pendidikan yang pertama dan utama.
118

 Keluarga 

mempunyai tempat sentral dalam proses sejarah penyelamatan manusia oleh 

Allah. Dalam Perjanjian Lama, keluarga bapa-bapa leluhur Abraham, Ishak, 

Yakub, Yusuf, mempunyai pengaruh yang besar terhadap keturunan dan 
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masyarakat disekitarnya. Didikan yang diperoleh Musa dalam keluarga, tidak 

mengoyahkan iman dan karyanya di tengah bangsa asing, dalam 

kepepemimpinanya umat Tuhan dibimbing ke “Tanah Perjanjian”. Pendidikan 

keluarga merupakan dasar bagi seluruh pendidikan lainnya dalam masyarakat,  

melaluinya iman dan kebiasaan melakukan kehendak Tuhan akan tetap terjaga 

dalam keluarga (Yerema 29:4-7).  

GBKP adalah gereja yang mengikuti aliran Calvin. Yohanes Calvin 

mengutamakan kepentingan belajar sebagai tugas seorang yang percaya. Hanya 

mereka yang maju terus sebagai akibat belajar secara sinambung boleh digelari 

“orang terpelajar”. Untuk menguatkan argumentasinya dia menyebutkan 

pengalaman Musa dan Daud. Sungguhpun Musa telah menerima hukum Taurat 

empatpuluh tahun sebelumya, dia masih terhadap bimbingan dari tangan Tuhan 

(Bil. 27:6). Begitu juga Daud siap belajar (Mazmur 86:11). Pendidikan Agama 

Kristen menurut Calvin adalah pemupukan akal orang-orang percaya dengan 

Firman Allah dibawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman 

belajar yang dilaksanakan gereja sehingga dalam diri mereka dihasilkan 

pertumbuhan rohani yang berkesinambungan yang diejawantahkan semakin 

mendalam melalui pengabdian diri kepada Yesus berupa tindakan-tindakan kasih 

terhadap sesamanya. Tujuan PAK yang lain menurut Calvin adalah agar karakter 

Kristus tampak dalam diri warga gereja sebagai akibat kehidupan mereka 

bersama, khususnya kehidupan beribadah dan belajar. Yang berikutnya tujuan 

PAK adalah memperlengkapi warga gereja mengambil keputusan 

bertanggungjawab yang sesuai dengan Alkitab. Bagi Calvin yang amat 
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menekankan kedaulatan Allah, pengajar paling utama adalah Allah sendiri. 

Tetapi Allah memakai orang-orang yang menaklukkan diri dalam Firman.
119

 

Gereja perlu mendidik, memberdayakan keluarga, dan persekutuan 

keluarga-keluarga Kristen dalam hal ini PJJ dapat diberdayakan, agar Tuhan 

tetap menjadi pusat kehidupan keluarga Kristen. Ibadah keluarga, maupun ibadah 

bersama keluarga lain, serta penerapan ajaran Kristen  dalam kehidupan hari 

lepas hari sangat penting, bukan saja akan menjadi berkat  bagi gereja, namun 

juga agar setiap anggota keluarga dapat  menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani 

serta mempraktekanya dalam hidup sehari-hari. Pada saat yang sama kehadiran 

keluarga Kristen dapat memberi pengaruh positif dan menjadi berkat bagi 

lingkungan sekitarnya. 

Selain melihat tujuan dan hakikat PAK, Gereja juga perlu melihat 

bagaimana perkembangan iman warga jemaatnya. Peserta PJJ bukan hanya dari 

jemaat dengan umur yang sama tapi dengan variasi umur sehingga perlu di pakai  

teori perkembangan iman menurut James Fowler. Pada tahap awal  kepercayaan 

elementer awal (Primal Faith) 0-2 tahun masa ini „iman‟ anak banyak diperoleh 

dari apa yang diceritakan orang dewasa. Dari cerita-cerita itu mereka membentuk 

gambaran Tuhan yang perkasa, surga yang imajinatif, dan neraka yang 

mengerikan. Gambaran ini umumnya bersifat irasional, karena pada masa ini 

anak belum memahami sebab-akibat dan belum dapat memisahkan kenyataan 

dan fantasi
120

. Sementara tahap kedua Kepercayaan intuitif- Proyektif Dunia 

gambaran dan imajinasi ini menguasai seluruh hidup afektif dan kognitif yang 
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mendasari pola kepercayaan si anak. Tahap pertama yang praverbal diakhiri 

dengan timbulnya kesanggupan berbahasa kira-kira pada umur 2 tahun, 

walaupun pembendaharaan kata-kata masih terbatas. Oleh karena itu, perlu 

pembimbingan dari orang dewasa yang berada di dekatnya. Setelah itu memasuki 

tahap yang ketiga Kepercayaan Mistis Harafiah (6-11 tahun). Aspek yang paling 

penting pada tahap ini adalah bahwa anak dapat menyusun dan mengartikan 

dunia pengalamannya melalui cerita rakyat dan hikayat. Bahan naratif tersebut 

menjadi medium yang paling digemari menciptakan dan mendapatkan arti. 

Namun, anak menangkap dan menafsirkan seluruh cerita, simbol, pendapat, dan 

keyakinan kepercayaan orang lain serta kelompok-kelompoknya masih terbatas. 

Tahap perkembangan selanjutnya adalah tahap ke empat yaitu Kepercayaan 

Sintesis-Konvensional (masa adoselen umur 12- 18 tahun) pada masa remaja 

biasanya mengalami suatu perubahan radikal dalam caranya sendiri memberi arti. 

Erikson menyatakan bahwa pokok pada masa remaja adalah antara identitas dan 

kekacauan peran. Tahap ke lima yaitu Kepercayaan individuatif-Reflektif (masa 

dewasa awal dan sesudahnya, umur 18 tahun sampai 30 tahun). Tahap ini ditandai 

dengan lahirnya refleksi kritis atas seluruh pendapat, keyakinan dan nilai agama 

yang lama. Pribadi sudah mampu melihat sendiri dan orang lain sebagai bagian 

dari sistem kemasyarakatan. Dia sendirilah yang memikul tanggungjawab atas 

penentuan pilihan ideologis dan gaya hidup. Pada tahap ini orang dewasa muda 

sangat tanggap dan peka terhadap macam pemimpin ideologis dan kharismatis 

yang pastinya membutuhkan kebenaran logis sehingga pada tahap ini diperlukan 

pembimbing yang cerdas untuk menerapkan kebenaran dengan kehidupan yang 
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nyata dalam pelayanan yang mereka lakukan sesuai dengan bakat mereka untuk 

melayani Tuhan
121

. Tahap 6: Kepercayaan Eksistensial Konjungtif (usia sekitar 

30-45 tahun). Kini perhatian utama ditujukan upaya membuat hidupnya menjadi 

lebih utuh, menggabungkan kembali daya rasio dengan sumber ketidaksadarannya 

dan melampaui egosentrismenya yang tertutup menuju perngabdian diri yang 

lebih radikal pada kepentingan orang lain. Ia menjadi lebih peka terhadap fakta 

bahwa hidup lebih merupakan anugerah pemberian daripada hasil upaya 

rasional.
122

 Tahap ke tujuh yaitu Tahap ke 7: Kepercayaan yang mengacu pada 

universalitas (sekitar 45 tahun dan seterusnya). Gaya hidup diliputi semangat cinta 

inklusif dan universal terhadap segala gejala hidup dan makhluk hidup. Oleh 

karena itu, perjuangan akan kebenaran, keadilan, kesatuan sejati berdasarkan cinta 

universal ini menyerupai daya dan dinamika Kerajaan Allah. Pribadi yang berada 

dalam kepercayaan eksistensial universal ini seolah-olah mata, tangan, dan mulut 

yang mewujudkan cinta dan perspektif abadi dari Yang Transenden (Allah). 

Dalam kerangka, pribadi semacam ini disebut orang kudus atau saleh dan nabi. 

 Dengan melihat ketujuh teori perkembangan iman tersebut, gereja 

seyogyanya memahami kebutuhan riil jemaatnya. PJJ sebagai kegiatan yang 

didalamnya terdapat peserta dengan kategori usia yang berbeda-beda perlu dengan 

baik mempersiapkan bahan dan materi serta  cara penyampaiannya bagi jemaat. 

Gereja memang mempunyai tugas yang berat. Gereja mampu menjawab dan 

memenuhi kebutuhan jemaat tentu jemaat akan selalu rindu dan butuh untuk 
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datang ke PJJ. Perlu adanya kretifitas majelis dan jemaat dalam mengolah bahan 

dan materi yang sudah ada. 

 

d. PJJ Sebagai Komunitas Belajar-Mengajar. 

Data 

 Dari data lapangan melalui wawancara dengan Pt. KB
123

 maka PJJ 

merupakan tempat komunitas belajar-mengajar GBKP yang dilakukan dirumah 

jemaat maupun di gereja. Dalam PJJ ada dialog, diskusi yang membahas tema-

tema tertentu. PJJ dapat menjadi tempat untuk saling memberi informasi dan 

pengetahuan. Sebagai komunitas belajar-mengajar dua elemen penting yakni 

yang diajar maupun yang mengajar merupakan dua elemen interaktif dan 

dinamis.  PJJ merupakan tempat belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman 

yang dihadiri oleh Bapak, ibu dan anak.
124

 Menurut mereka PJJ merupakan  

tempat meningkatkan nilai-nilai spiritualitas setiap individu,  mempererat tali 

kasih diantara jemaat Kristen dan menjadi wadah atau tempat berbagi talenta, 

dan juga sebagai tempat pertumbuhan iman percaya kepada Tuhan.
125

 

  Dari perspektif sinode, telah dibuat kurikulum termasuk  buku panduan 

untuk pelaksanaan PJJ
126

. Tujuan umum buku panduan dirancang secara tahunan, 

dilaksanakan mulai awal tahun. Tujuan khusus PJJ diambil dari komponen  

leksionari, dan  komponen masalah yang dihadapi gereja.  Dari komponen 
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 Hasil wawancara dengan Pt. KB sekretaris Rg. GBKP Semarang 
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 Hasil wawancara dengan AB, MST, DG dan FGD dengan  pemuda dan orangtua di 
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 Hasil wawancara dengan ketua sinode MPB dan ketua bidang Pembinaan Warga 

Gereja PJM. 
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leksionari, misalnya topik-topik PJJ disesuaikan dengan saat Natal, pra Paskah, 

Paskah, Pentakosta. Pada bulan Juni misalnya, didesain ada topik-topik secara 

khusus bersesuaian dengan saat gereja memasuki pekan keluarga. Sedang tema-

tema lain didesain dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas internal GBKP 

dan keluarga. Juga, tema spiritualitas di angkat secara khusus untuk tahun 2011-

2012. Menurut peserta PJJ, kurikulum dan tema-tema yang dibahas sebetulnya 

cukup menarik dan relevan dengan kehidupan warga jemaat.  

 Tehnik pengajaran yang dipakai memakai cara diskusi yang dipandu oleh 

pemimpin Pemahaman Alkitab (PA). Dalam pelaksanaan tehnik diskusi ini 

biasanya didominasi pemimpin dan oleh generasi tua, sehingga peran pemuda 

dan remaja sebagai elemen penting dalam PA kurang diberdayakan, diberi 

tempat yang memadai dan dikader menjadi warga Kristen dewasa yang aktif di 

GBKP yang pada giliranya nanti mereka akan memegang tampuk kepemimpinan 

GBKP. 

Dari perspektif sinode, bahan panduan PJJ dianggap sudah memadai 

meskipun penerapannya tergantung jemaat setempat baik untuk jemaat di kota, 

pinggiran kota, maupun di desa. Sesudah pengantar bahan PA, selanjutnya 

diteruskan dengan diskusi sesuai panduan
127

. Dalam pelaksanaanya, banyak 

peserta yang hadir tidak berpartisipasi secara aktif, banyak juga yang hadir hanya 

berperan sebagai pendengar, meskipun demikian mereka sudah merasa mendapat 

bekal dalam penguatan iman. Dalam realita, banyak  warga jemaat GBKP yang 

hadir dalam PJJ adalah orang-orang yang pandai atau fasih berbicara, senang 
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sharing pengalaman iman dan cukup kritis menganalisa keadaan. Ini semua 

merupakan modal yang dimiliki gereja untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. 

Berkaitan dengan tempat pelaksanaan PJJ, yang menggunakan rumah warga 

secara bergantian, sering dijumpai rumah warga jemaat yang relatif kecil tidak 

dapat menampung 30 keluarga beserta anggotanya. Oleh karena itu para aktifis 

PJJ pada umumnya mengusulkan tempat pelaksanaan pembinaan atau pendidikan 

keluarga perlu dipikirkan dengan serius, sehingga dapat menampung para 

keluarga dalam kelompok gereja. Metode yang dipakai sebetulnya bisa lebih 

variatif, tidak hanya metode PA secara monoton.  

 
 

Gambar 3.8 Situasi PJJ di GBKP Runggun Semarang 

Komentar Peneliti : Suasana PJJ di Semarang diadakan di gereja. Tempat PJJ 

tidak selalu di rumah warga. PJJ  biasanya diakhiri dengan 

diskusi yang terkadang diskusi memakan waktu yang lebih 

panjang dari ibadahnya seperti pada Gambar 3.8  

 
 

Analisa 
 

 Dengan mempertimbangkan kesinambungan fungsi keluarga dan PA 

keluarga, disamping kebaktian bersama-sama dengan keluarga yang lain 

sebetulnya penguatan itu seharusnya dimulai dari masing-masing keluarga 
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GBKP. Selanjutnya pemahaman dan keluarga GBKP yang sudah dikuatkan, 

mereka akan mengikuti PJJ. Apabila PJJ berhasil, maka dengan sendirinya 

jemaat akan menjadi kuat baik di dalam iman maupun pelaksanaan iman dalam 

hidup keseharian. Dengan demikian untuk keberlangsungan PJJ, perlu dibuat 

penghubung dan peningkatan pemilihan dengan memperhatikan kebutuhan 

masing-masing keuarga selanjutya diteruskan ke aras PJJ.  

Dalam komunitas belajar dan mengajar GPKP, terutama dalam konteks 

keluarga, pelaksanaan PJJ rupanya hampir merupakan suatu keharusan. Proses 

belajar PJJ menguatkan keluarga-keluarga GBKP, pada saat yang sama, keluarga 

memberikan sumbangan bermakna bagi semakin kuatnya persekutuan, kesaksian 

dan pelayanan (tri tugas)  gereja.  Meskipun tak dapat dipungkiri sebetulnya 

dalam PJJ terkandung dua (2) aspek penting yang saling berkaitan, yaitu 

pemahaman/penelitian alkitab, sekaligus merupakan kelompok yang ingin 

memuliakan dan berbakti kepada Tuhan dalam kebersamaan dengan keluarga 

lain. Dalam PJJ kedua unsur tersebut jelas terlihat. 

Meskipun dalam persektif teologis, keselamatan adalah karya Allah, tetapi 

cara atau metode yang dipakai untuk menyampaikan atau memperkuat 

keselamatan tersebut juga cukup penting
128

, karena Tuhan berkenan memakai 

kurikulum, metode, tehnik, pendidik, nara didik sebagai alat-alat keselamatan 

yang efektif. Meskipun perlu kita sadar, bahwa semua itu bukanlah tujuan, 

karena yang ingin dicapai adalah menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang 
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tepat agar kehendak Tuhan dapat dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan 

para anggota keluarga.  

Dari hasil wawancara dan observasi, maka sebenarnya enam metode 

seperti yang ditawarkan Yesus dan dituliskan Boehkle
129

 telah dilakukan dalam 

PJJ misalnya memakai metode ceramah, menghafalkan, dialog, diskusi, 

perbuatan simbolis. Pada kenyataanya PJJ sesungguhnya merupakan pemahaman 

Alkitab (PA) keluarga, yang dilakukan dengan belajar bersama-sama. Oleh 

karena itu pelaksanaanya harus memperhatikan “dinamika kelompok” agar 

komunitas belajar mengajar tidak monoton, menyenangkan dan tidak 

membosankan untuk semua tingkat usia. Oleh karena itu metode yang bersifat 

tunggal tidak lagi memadai, bahkan membosankan. Metode PJJ harus dilakukan 

secara kreatif, tidak hanya menekankan pada teori atau ranah koqnitif, namuan 

rupanya juga perlu dikembangkan metode yang menyentuh ranah afektif dan 

psikomotorik
130

. Iman Kristen yang kaya tidak boleh direduksi hanya pada aspek 

koqnitif saja. Metode “perjumpaan dengan Tuhan” yang menekankan aspek 

afektif, misalnya retret keluarga, macam–macam cara interaksi kelompok (inquiri 

sosial, aksi-refleksi, role play/bermain peran), pengembangan kepribadian 

Kristen (misalnya sinektik, konseling kelompok). Pengembangan aspek 

psikomtorik misalnya  pelatihan  untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. 

Pemanfaatan waktu libur juga perlu dipertimbangkan, agar keluarga mendapat 
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waktu bersama untuk refreshing, pendanaan yang tidak mahal, sekaligus untuk 

mengembangkan spiritualitas keluarga.  

 Di samping metode PJJ yang menarik, kiranya perlu memperhatikan dan 

melayani berbagai kecerdasan para anggota keluarga yang hadir, sehingga 

disamping proses PJJ menjadi menarik, juga semua bakat dan talenta keluarga 

dapat dikembangkan. Howard Gardner
131

 dalam penelitiannya telah menemukan 

Sembilan (9) kecerdasan manusia (Multiple Intelegencies/MI)  yang perlu 

dikembangkan atau dimiliki, termasuk dalam PJJ. Mengadopsi MI dapat 

mengembangkan baik pengajar untuk mengajar, maupun nara didik untuk 

belajar. Pengembangan kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan bahasa, logika 

matematis, musik, ruang, bodi kinestetik, intra personal, interpersonal, naturalis 

dan eksistensialis. Pengembangan kecerdasan majemuk ini ternyata dalam 

pengalaman cukup menarik dikembangkan baik di sekolah, lembaga-lembaga 

masyarakat maupun gereja di Amerika Serikat, kiranya hal ini juga akan menarik 

bila diadopsi oleh di Indonesia, khususnya dalam PJJ di GBKP. Mempraktekkan 

dan memperhatikan kecerdasan yang dimiliki jemaat dan dikembangkan dalam 

tema serta pelaksanaan PJJ. 

Tuhan Yesus, Sang guru sejati, dalam pengajaranya memakai cara atau 

metode yang bermacam-macam. Dalam diskusi Dia memakai tehnik bertanya 

“….menurut kata orang, siapakah Anak manusia? ( Mat. 16 : 13 ). Dia juga 

memakai metode bercerita, mempergunakan tehnik  penggunaan perumpamaan. 

Benda-benda disekitarnya dipakaiNya sebagai alat peraga yang nyata, misalnya 
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bunga bakung dilembah, keping uang perak, burung di udara. Tidak hanya 

mengajar di tempat tertutup, ataupun sinagoge, namun juga mengajar di tempat 

terbuka, di atas bukit, diatas perahu.  Tuhan Yesus memberikan teladan yang 

hidup dan konkrit, atau ranah psikomotorik  agar diikuti oleh para muridnya, 

misalnya dalam menghadapi pelacur, makan dengan pemungut cukai, membasuh 

kaki para murid.   Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, 

tetapi juga dengan proses belajar mengajar dengan  memberikan teladan 

keterlibatan seluruh kehidupnya, misalnya melalui kesengsaraan dan 

kematianNya. 

  PJJ bisa mengembangkan kurikulum,  memilih banyak cara atau metode 

dalam komunitas gereja, dengan mempertimbangkan lingkungan, menjangkau 

kelompok  antar generasi, pegorganisasian materi, dan tujuan yang akan dicapai. 

Meskipun demikian, kiranya PJJ tidak hanya menekankan pada cara, namun 

mengabaikan isi dan tujuan; karena maksud pelaksanaan PJJ tidak pernah 

berubah, baik pendidik ataupun naradidik adalah sebagai “kawan sekerja Allah” 

(I Korintus 3:9) untuk membawa kabar keselamatan melalui keluarga yang sudah 

di berdayakan dan dikuatkan,  untuk orang-orang atau masyarakat disekitarnya. 

 

3.3. Faktor-Faktor Penghambat Sehingga Kegiatan PJJ di GBKP Kurang 

Diminati. 

PJJ pada kenyataan sesuai dengan hasil wawancara
132

, FGD dan observasi 

maka yang hadir dalam PJJ tidak sampai 50%  dari jumlah jemaat yang ada. Hasil 
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dari penelitian adalah hanya berkisar 18-30 %
133

 jemaat yang hadir dalam PJJ. 

Peserta yang hadir juga adalah mayoritas kaum bapak dan ibu. Sehingga dalam 

kategori keluarga tidak semuanya hadir sehingga tujuan PJJ sebagai tempat 

berbagi, menelaah Alkitab dan bertumbuh bersama tidak terjadi
134

.  PJJ yang 

bersifat antar generasi,  kurang mendapat perhatian sebagaimana yang seharusnya 

oleh warga jemaat yang berasal dari keluarga-keluarga GBKP. 

 

Faktor-faktor yang menjadi hambatan ketidakhadiran warga jemaat adalah: 

a. Faktor kurangnya kesadaran warga jemaat akan pentingnya PJJ 

Menurut hasil wawancara dengan MYS dan FGD
135

 menyatakan bahwa 

jemaat kurang berminat datang PJJ disebabkan oleh kurangnya kesadaran 

akan pentingnya PJJ dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang 

dikatakan STG bahwa jemaat tidak ada motivasi untuk datang PJJ, mereka 

malas dan merasa PJJ tidak banyak memberikan kontribusi atau kurang 

menjawab kebutuhan mereka. 

Melihat masalah di atas maka perlu adanya penyadaran dan usaha 

majelis dan pendeta untuk menyadarkan akan pentingnya PJJ sebagai 

Pembinaan Agama Kristen bagi semua anggota warga jemaat. Ada juga 

masukan dari SB bahwa dengan  Jetro sistem
136

 yaitu dalam satu sektor ada 

3 orang Pt dan Dk. Sementara jumlah warga jemaatnya ada 30 rumahtangga, 

maka satu orang Pt. atau Dk. membina dan memperhatikan 10 rumahtangga 
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yang berdekatan jaraknya dengan Pt. dan Dk. tersebut sehingga warga 

jemaat dapat diperhatikan. Perlu mengadakan ceramah atau seminar bagi 

para pendeta, penetua atau diaken dan bisa saja beberapa utusan jemaat 

untuk membuka wawasan dan kesadaran mereka akan pentingnya PJJ dalam 

kehidupan. 

b. Faktor jarak 

Ada juga hambatan-hambatan lainnya  menurut STG dan KK
137

 yaitu jarak 

satu rumah dengan rumah lainnya jauh sekali. Sehingga butuh waktu untuk 

mencapai tempat PJJ tersebut. Jika tidak ada kendaraan atau naik kendaraan 

umum mereka menjadi malas apalagi jika hujan.Semarang dan Belawan 

mempunyai masalah yang sama yakni jika hujan maka sering terjadi banjir. 

Dengan demikian perlu adanya solusi yang telah dibuat adalah 

dengan mengadakan penjemputan atau  sewa angkot sehingga walau jauh 

angkutan akan menjemput setelah dijanjikan. Pt./ Dk. tidak hentinya 

mendorong  jemaat untuk  hadir diPJJ dengan mengingatkan melalui 

telepon, sms dan menjemput juga kerumah yang dilalui penetua atau diaken 

Di wilayah Semarang hanya dua kali sebulan sehingga jemaat tidak terlalu 

terbeban dengan jarak dan waktu tempuh yang jauh.  

 

c. Faktor materi dan bahan PJJ 
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Hambatan lainnya adalah karena faktor materi atau bahan yang tidak relevan 

atau tidak cocok dengan kebutuhan jemaat
138

. Seperti yang diungkapkan KK 

juga bahwa materi sering tidak sesuai dengan konteks yang ada. 

Dengan melihat masalah di atas perlu kiranya mengembangkan 

kreatifitas majelis, pendeta dan warganya untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan warga. Perlu diadakan acara pembinaan bisa lewat sermon dan 

juga ceramah-ceramah atau seminar untuk majelis dan warganya agar 

mereka dapat menganilisis apa yang mereka butuhkan dan masalah apa yang 

sedang dihadapi sehingga membutuhkan solusi.
139

 Mengadakan program 

pembinaan warga gereja. 

d. Faktor bahasa 

Masalah bahasa juga membuat PJJ kurang diminati karena menggunakan 

bahasa Karo. Jemaat di Belawan khususnya bagi permata kurang bisa 

memahami B.Karo. Sementara bahasa pengantar, materi dan diskusi 

dilakukan dalam bahasa Karo. Hal ini menjadi penghambat bagi permata 

untuk datang menghadiri PJJ. Sementara di Semarang menggunakan dua 

bahasa yaitu Karo dan Indonesia.  

 Melihat masalah tersebut di atas perlu kiranya majelis dan pendeta 

memakai bahasa yang semua dapat dimengerti atau bisa saja menggunakan 

bahasa Karo tapi juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga 

mereka senang dan paham apa isi dan tujuan tema PJJ. Ada kerinduan untuk 
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datang ke PJJ karena jemaat mendapat pengetahuan, pengalaman dan tempat 

berbagi satu dengan yang lain. 

e. Faktor waktu 

Hambatan lainnya menurut hasil wawancara dengan STG
140

 dan MPB
141

 

menyatakan bahwa PJJ kadang memakai waktu yang panjang. PJJ tidak cukup 

dengan waktu 2 jam dalam sekali pertemuan. Hal ini dikarenakan waktu yang 

dimulai terlambat, juga dalam membahas diskusi terlalu panjang. Bahkan 

sering terjadi debat panjang dalam membahas tema yang menarik. Jemaat 

yang suka bicara, akan terus menyampaikan pendapatnya dengan panjang 

lebar sehingga jemaat yang tidak suka berbicara menjadi malas datang karena 

hanya orang itu-itu saja yang berbicara. 

   Dengan melihat masalah di atas perlu mencermati alokasi waktu 

yang digunakan. Hal ini disepakati dalam musayawarah runggun bahwa PJJ 

sebaiknya dilakukan cukup dengan maksimal waktu dua jam. Jika 

pembicaraan dan pembahasan terlalu panjang dan melebar, maka moderator 

atau penatua dan diaken perlu menghentikan dan melanjutkan pada lain waktu. 

Untuk itu yang memimpin PJJ perlu menguasai dan mempersiapkan bahan 

dan materi dengan baik. PJJ perlu juga dimulai  tepat waktu, dengan demikian 

PJJ selesai juga tepat waktu, orang yang jauh rumahnya dari tempat PJJ 

tersebut dan yang bekerja juga dapat beristirahat lebih banyak. Sehingga esok 

harinya segar untuk  dapat bekerja kembali dengan baik dan penuh semangat. 
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F. Faktor Ekonomi 

Sesuai hasil wawancara dengan KK
142

 maka PJJ ada kalanya membuat 

jamuan makan malam setelah PJJ. Hal ini membuat jemaat yang kurang 

mampu merasa terbeban jika pada giliran rumahnya PJJ tidak membuat 

jamuan makan malam. Hal ini terasa memberatkan. Karena mereka harus 

menyiapkan makanan yang banyak dan tentu membutuhkan uang yang 

banyak juga. 

  Dengan melihat  masalah di atas, majelis atau pendeta hendaknya 

menyarankan jemaatnya agar cukup meyediakan snack atau minum saja, 

sehingga jemaat tidak terbeban dengan uang dan waktu untuk 

mempersiapkan makan besar.   
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 Wawancara dengan KK di Semarang pada bulan November 2012 


