
 

BAB V 

PENUTUP  

 

5.1  Kesimpulan  

Peran pendeta secara umum dapat dilihat dalam fungsi konseling pastoral, 

yakni menyembuhkan, menopang, membimbing, memperbaiki hubungan, dan 

mengasuh. Dari hasil penelitian, penulis menemukan ada lima peran pendeta 

terhadap permasalahan kekerasan pasangan suami isteri, yakni: 

 

1. Peran Pendeta sebagai Motivator terhadap Permasalahan Ekonomi 

 Permasalahan ini didasarkan atas kebutuhan ekonomi yang tidak 

tercukupkan oleh karena tidak adanya pekerjaan tetap. Masalah ini sangat 

krusial dalam kehidupan suami istri, dan rentan terjadinya kekerasan. Terhadap 

masalah ini, peran pendeta memunculkan persepsi yang berbeda dalam kaitan 

menjalankan fungsi sebagai konselor pastoral dalam konseling. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa terkadang dalam melayani, pendeta jemaat 

tidak konsisten terhadap panggilannya sebagai pelayan Tuhan dalam melayani 

jemaatnya. 

 

2. Peran Pendeta sebagai Konselor terhadap Permasalahan Perselingkuhan 

 Permasalahan ini didasarkan atas ketidaksetiaan salah satu pasangan 

kepada pasangannya. Komitmen yang tidak dipegang teguh dan faktor 



 

lingkungan juga turut mempengaruhi terjadinya perselingkuhan. Terhadap 

masalah ini, pendeta turut berperan sebagai mediator guna memperbaiki 

hubungan diantara mereka. Layanan yang diberikan pada akhirnya membawa 

perubahan bagi kehidupan pasangan suami isteri ini, dengan misalnya saja 

memberikan sosialisasi bahkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

spiritualitas di dalam kehidupan keluarga.  

 

3. Peran Pendeta sebagai Edukator terhadap Permasalahan Tingkat 

Pendidikan 

 Permasalahan ini didasarkan atas perbedaan tingkat pendidikan yang 

berdampak pada masalah penghasilan (pendapatan). Pendidikan yang tinggi 

terkadang membuat seseorang tidak menghargai yang lain. Menganggap 

semena-mena dan melakukan kekerasan kepada orang lain. Peran pendeta 

terhadap masalah ini nampak, hal tersebut ditandai dengan adanya bantuan 

pendeta sebagai pembimbing dan penopang bagi konseli. Konseli diberdayakan 

untuk menjadi pengajar PAUD di gereja, karena konseli adalah seorang 

pendidik.  Hal ini dilakukan pendeta, agar konseli lebih bebas mengekspresikan 

potensinya, dan dapat menghindari segala bentuk kekerasan dari suaminya.  

 

4. Peran Pendeta sebagai Panutan terhadap Permasalahan Lingkungan Sosial 

 Lingkungan yang tidak mendukung menjadi faktor terjadinya kekerasan. 

Pergaulan yang tidak sehat mempengaruhi cara hidup seseorang, termasuk 

pada permasalahan kekerasan terhadap pasangan suami istri. Peran pendeta 



 

tidak nampak dalam permasalahan ini. Kasus yang dipaparkan, terlihat bahwa 

pendeta tidak melayani konseli dengan baik, dan cenderung menyalahkan 

konseli jika konseli menerima kekerasan. Pendeta tidak berperan dalam 

menertibkan lingkungan jemaatnya yang dipenuhi dengan mabuk-mabukkan 

serta perjudian. Pada akhirnya, lingkungan sosial yang buruk dapat 

mempengaruhi terjadinya kekerasan.  

 

5. Peran Pendeta sebagai Psikolog terhadap Permasalahan Psikologis  

 Ketakutan, kebingungan dan trauma adalah masalah psikologis yang 

diterima oleh para konseli korban kekerasan. Hal ini didasarkan atas 

perlakukan kasar dan tidak menghargai para konseli. Pendeta sangat berperan 

dalam menyikapi permasalahan ini. Intinya, pendeta mampu menyentuh 

kepahitan dalam diri konseli paska mengalami kekerasan. Didoakan, 

dikuatkan, dan diberdayakan adalah solusi yang ditawarkan oleh pendeta. Hal 

ini dilakukan agar konseli tidak hanya fokus terhadap kekerasan yang 

diterimanya, melainkan konseli dapat terbebas dari tekanan dalam rumah 

tangganya.   

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Saran  

Penelitian ini pada berkontribusi kepada Pendeta, Gereja, dan Keluarga- 

keluarga yang mengalami kekerasan pasangan suami isteri.  

 Pendeta 

1. Permasalahan Ekonomi 

Diharapkan kepada pelayan atau pendeta agar dapat peka, memperhatikan 

dan memahami peran mereka di tengah-tengah jemaat, serta memiliki 

kemampuan untuk memberdayakan jemaat dengan lingkungan alam dan 

sumber daya yang tersedia.  

2. Permasalahan Perselingkuhan 

Pendeta diharapkan mampu untuk memiliki kepekaan mendengar serta 

empatik dalam memahami permasalahan yang dihadapi umatnya, dengan hadir 

secara penuh dan utuh dalam memperhatikan kehidupan keluarga-keluarga 

kristen saat ini yang rawan terjadinya kekerasan.   

3. Permasalahan Tingkat Pendidikan 

Diharapkan pendeta memiliki jaringan yang luas, untuk kemudian dapat 

menjadi penyalur sumber daya untuk kelanjutan kehidupan jemaatnya, 

sehingga dengan kehadiran pendeta dapat memanusiakan manusia.   

4. Permasalahan Lingkungan Sosial 

Pendeta perlu memberdayakan diri dengan informasi-informasi baru untuk 

wawasan serta pola berpikirnya guna dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang terjadi di dalam jemaatnya.  

 



 

5. Permasalahan Psikologis 

Menyadari bahwa kehadiran pendeta di dunia ini adalah sebagai rekan 

sekerja Allah, yang harusnya dapat membantu dan menolong sesama manusia, 

bahkan merekonstruksi hubungan yang rusak. 

 

 Gereja 

1. Permasalahan Ekonomi 

Diharapkan gereja dalam mengembangkan program demi kemajuan 

sumber daya yang ada, melihat potensi yang dimiliki jemaat, untuk kemudian 

berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial juga taraf hidup jemaatnya. Dalam 

hal ini, gereja dituntut kepekaan namun juga ketelitian dalam melihat bahkan 

mengidentifikasi permasalahan yang ada. 

2. Permasalahan Perselingkuhan 

Gereja diharapkan dalam mengembangkan program pendampingan dan 

pelayanan pastoral, berkontribusi pun untuk tata pelayanan gereja yang 

mengatur pastoral pra nikah. Dengan realitas pernikahan yang sering berujung 

kekerasan, maka pastoral pra nikah menjadi panduan bagi pasangan yang akan 

menikah, agar mereka dapat memahami secara baik pernikahan kristen yang 

dibangun. 

3. Permasalahan Tingkat Pendidikan 

Gereja diharapkan mampu menjadi pengendali sosial dalam perkembangan 

warga gerejanya, serta membantu membangun hubungan relasi yang harmonis 

tanpa adanya perbedaan atau strata.  



 

4. Permasalahan Lingkungan Sosial 

Diharapkan Gereja mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan pertumbuhan yang 

sehat dan berpengaruh besar terhadap pembentukan pola hidup anggota 

jemaatnya.  

5. Permasalahan Psikologis 

Gereja dengan keberadaannya diharapkan menghadirkan syalom Allah 

yang nampak dalam komunikasi yang baik antara gereja dengan 

masyarakatnya. 

 

 Keluarga-keluarga  

1. Permasalahan Ekonomi 

Diharapkan keluarga-keluarga dimampukan untuk memberdayakan dirinya  

masing-masing untuk kesejahteraan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan 

dengan potensi sumber daya yang dimiliki.  

2. Permasalahan Perselingkuhan 

Keluarga-keluarga diharapkan memahami hakikat pernikahan dan jika 

diperlukan, keluarga-keluarga ini mengikuti program-program jemaat maupun 

penyuluhan serta sosialisasi mengenai keluarga sebagai salah satu cara 

meminimalisisr kekerasan yang dapat saja terjadi di dalam kehidupan keluarga 

bahkan relasi sosialnya. 

 

 



 

3. Permasalahan Tingkat Pendidikan 

Diharapkan keluarga memiliki kesadaran untuk memahami dan peduli 

kepada relasi sosialnya dengan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap 

sesamanya dalam wujud saling menghargai.  

4. Permasalahan Lingkungan Sosial 

Keluarga diarahkan untuk memiliki pemahaman mengenai pengendalian 

diri dan cara berperilaku dengan relasi sosialnya, sehingga dapat terwujud 

kenyamanan antar anggota keluarga.  

5. Permasalahan Psikologis 

 Diharapkan memahami arti kehadiran sesama sebagai pemberian Allah 

yang segambar dan serupa dengan-Nya, untuk dihargai dan diperlakukan 

sebagaimana layaknya.  

 

Rekomendasi  

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. 

Untuk itu disarankan agar peneliti selanjutnya dapat melihat dari perspektif 

konseling peran pendeta. 

 

 

 


